PEDIDO DE INDICAÇÃO Nº ____/2021.
AUTOR: Vereador Julio Mirim.
ENTRADA: __/__/2021.
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE OSÓRIO
BANCADA DO MDB
(VEREADOR JULIO MIRIM)

ENVIADO POR: _________________________________________
RESPONDIDO POR: _____________________________________

Senhor Presidente:
O Vereador que subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos
regimentais e após ouvido o Douto Plenário e se aprovado, que esta Casa
encaminhe à 16ª Superintendência Regional do DAER de Osório o seguinte
PEDIDO DE INDICAÇÃO: que seja feito um estudo e a possibilidade de que seja
colocado sinalização específica para ciclistas e condutores de veículos automotores
ao longo das Rodovias Estaduais no município de Osório.
Justificativa:
Justifica-se o pedido, pelo aumento do número de ciclistas utilizando as
Rodovias Estaduais no município de Osorio, basicamente por dois motivos: a
população procura por soluções para evitar as aglomerações do transporte público
e por recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS).
O intuito do referido pedido é para conter o número elevado de acidentes e
mortos envolvendo ciclistas.
A referida sinalização específica (placas) contendo orientações aos ciclistas
e para os motoristas, pois não adianta alertar apenas os ciclistas. Até porque a força
mais fraca numa colisão é justamente o ciclista. Por isso a importância das placas
também para os motoristas.
Aos motoristas, as orientações das placas serão para que prestem atenção na
presença de ciclistas na pista/acostamento. Já aos ciclistas, as orientações serão de
segurança, como não trafegar em bloco na rodovia, mas sim em fila.
Anexo: Exemplos de Sinalização Específica.

Sala das Sessões em ___ de _____________ de 2021.

Julio Mirim
Vereador do MDB
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ORIENTAÇÕES PARA OS CICLISTAS TIPO:

Julio Mirim
Vereador do MDB
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