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Sr. Presidente: 

 
O Vereador que este subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, e 

após ouvido o Douto Plenário e se aprovado, esta casa solicite junto ao Executivo a 

seguinte Providência: 

    

Que o Executivo encaminhe a Secretaria competente, e que esta analise e providencie na 

extensão da Linha Peixoto e/ou Maneca Morais as seguintes providências: 

- Colocação de Placas de Trânsito Vertical em geral, como ponte estreita, curva acentuada;   

- Colocação de Sinalização Gráfica Horizontal; 

- Limpeza acostamento extensão da via; 

- Limpeza e desentupimento das meia calha de escoamento dáguana extensão da via; 

- Troca da iluminação geral da via, as que há são muito antigas; 

- Colocação de Redutores e/ou Lombada de velocidade; 

- Pintura do Meio fio na extensão da via.  

Outrossim, juntamente de minha solicitação,  segue anexo nesta, um abaixo assinado dos 

moradores da via solicitando a colocação de “Lombada” com a finalidade de os mesmos e seus 

filhos terem segurança ao transitarem ou cruzarem a via.  

-  
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                                                           JUTIFICATIVA: 

A presente solicitação de providência se faz necessária pois, não há na extensão da via uma 

placa de Trânsito Vertical bem como de Marcação Gráfica. 

Faz-se saber que, não há nenhum tipo de placa de transito nesta via, e que na mesma há 

curvas leves e médias, mais, há uma ponte onde passa um veículo por vez, e não há uma placa 

dando esta orientação ou aviso. 

Há muito acúmulo de folhas, gramas, pedaços de galhos de árvores no acostamento da via, em 

alguns pontos impedindo que a água da chuva tenha seu curso de evasão. 

Segundo relatos de moradores, há momentos que condutores de veículos não respeitam ou 

tem o bom senso de tomarem os cuidados necessários ao trafegarem na via, isto por que não 

há ao menos placas de advertência na via. 

Quanto a iluminação, as que há são de cor amarela e algumas estão quebradas, não 

proporcionando a visão necessária para tráfego de veículos e também de segurança aos 

moradores. 

Certo da atenção, desde já agradeço e coloco-me a disposição para maiores esclarecimentos da 

referida solicitação de providência.    

 

Sala de Sessões, 22 de fevereiro de 2021. 

 

 
Luis Carlos ‘Coelhão’ 

 
Bancada do PDT 

 


