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Beim A Gemini°.

A DOS ACORES

Para ram ate 	 ilata firaPa
Or> b1//0  / le s actuais fzondiçôes de trânsito da rua de Miragaia, Angra do

Heroismo.

da Assam eia Legislative da Renido Autemoma dos Acores

assinados, vimos desta forma proceder a Uri pedido de alteracao das actuais condicOes de
transit° da rua de Miragaia, no contra da cidade de Angra do Heroism°, medida que se
pretende passar pale alteracão do piso da rua acima mencionada, quer na sua faixa de

rodagem, quer nos seus passeios.

No passado dia 13 de Dezembro de 2010, pales 13h50, fui vitima de um atropelamento, num
dos passeios da rua referida, par um condutor qua perdeu o controlo sobre o seu carro, devido

as mes condigOes quo o piso dessa rua oferece.

Considerando quo o condutor em questao vinha em velocIdade reduzida;

Considerando quo é frequente a raimero de sinistros nessa rua;

Considerando quo o ac dente de que fui vitima poderia ter sido fatal;

Considerando quo urn sinal de transit° de perigo de pavimento escorregadio nao sera
suficiente pare impedir as constantes sinistros na rua em questao;

Considerando que o pavimento em paralelepipedos de basalto nä° fez parte dos °Menus de
classificacao patrimonial desta cidade, obtida pela UNESCO em 1983;

Considerando que a experiancia em verios centros hist6ricos europeus tern demonstrado quo a
utilize* de pavimentos regulares e antiden-apantes, adequados ao transit° de peOes e

veiculos, não e incompativel corn a preserve* e valorizacao do patrimônio histOrico edificado;

Considerando quo o valor de perda humane se sobrepee sempre ao valor patrimonial;

Considerando a observencia quo o prOprio Regime de Proteccao e Valorize* do Patrimanio
Cultural da Zona Classificada da Cidade de Angra do Heroismo, do Decreto Legislativo
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Regional n° 1512004/A, de 6 de Abril, faz A garantia da qualidade de vida na cidade: 'o piano de

pormenor de salvaguarda deverd canter medidas especificas pars a (...) garantia da qualidade

ambiental e de vida';

Eu e crs demais abaixo assinados apelamos assim ao organismo competente sob esta tutela, a

Cámara Municipal de Angra do Heroismo, atraves da sua Comissäo Municipal de TrAnsito,

pars urns modificagâo das condigOes de transit° quer pars patios, quer pars veiculos, que

assegure as devidas condig5es de seguranga e de acessibilidade, convivendo em harmonia

corn a envolvdncia e vivencia patrimonial da cidade, e que essa modificagão seja equacionada

em tempo ütil, no decorrer deste ano civil.

Peticâo original realizada em suporte virtual, corn respectivo link na internet:

http://www.peticaopublica.com/?pi=P2011N8801

dleA,( c 0/(A Ovvt‘ OAN'Any<64/-PA.21/0,,W,79

ASSEMBLE/A LEG SI_ATPVA DA
REGIÃO AUTONOMA DOS ACORES 

i

ARQUIVO

Proc. 1n1 9  4/510 Entrada  J3 1
Data: Oa / 0 /	 \J2 114 /Dim 


	Page 1
	Page 2

