Oficio n°: 020/2017

Tibagi, 2 de Março de 2017

Senhor Superintendente:
Através do presente dirijo-me ao Superintendente do
Departamento de Estradas e Rodagem DER, na pessoa do ilustre Engenheiro Hamilton
Luiz Boing, objetivando relatar a seguinte situação.
Trata-se do tráfego na PR-340 Rodovia Francisco Sady de Brito
nas proximidades do KM 267, e KM 275 na Vila Rural Santa Rosa.
No referido Km 267, existem duas populosas comunidades,
Vila São José e Vila Santo Antonio, diariamente inúmeras pessoas e o que é mais grave
inúmeros alunos do ensino fundamental e médio se deslocam para suas escolas através
de 4(quatro) acessos utilizados também como entrada e saída de veículos, ciclistas,
pedestres e em especial as crianças.
Os veículos que chegam a Tibagi, depois de um forte declive
desenvolvem altas velocidades, se deparando após uma curva com os acessos a Vila São
José e Santo Antonio, em especial as carretas e caminhões passam em alta velocidade e
acreditamos que se necessária uma frenagem mais forte em alguns casos não será
possível evitar um acidente.
Outra situação nas proximidades, diz respeito ao Posto de Saúde
que atende as mesmas comunidades, como não existe passarela todas as pessoas que
buscam atendimentos precisam cruzar a rodovia, muitas vezes com carrinhos de bebê,
crianças de colo além dos idosos que encontram dificuldades.
Por fim, na mesma Rodovia no sentido ao Município de
Telêmaco Borba existe a Vila Rural Santa Rosa KM 275, onde já foram registrados
acidentes, inclusive com atropelamento que infelizmente levou à óbito um pedestre,
desta forma solicitamos também a avaliação dos técnicos do DER, para que seja
controlada a velocidade nas proximidades da Vila Rural.
Sendo o que se apresenta para o momento, servimo-nos do
ensejo para renovar manifestações de respeito e consideração, pela vossa determinação.
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