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SENHOR PRESIDENTE:

O vereador que este subscreve requer a Vossa Excelência que, na forma

regimental e após ouvido o douto plenário, caso seja aprovado, esta casa: 

Encaminhe ao Sr.  Chefe do Poder Executivo,  a  presente solicitação,

para que seja realizada “Urgentemente”  na Estrada Luiz Grassi Barcella,Arroio Gran-

de/Borussia, neste Município, o que segue:

- Colocação de Sinalização de Trânsito Vertical e Horizontal;

- Colocação de Guardrail;

- Limpeza das canaletas laterais na extensão da Estrada.

Justificativa

                        A referida solicitação se faz necessária por este vereador através do Pro-
jeto Vereador no Bairro, realizar visita e ter fiscalizado periodicamente as obras de as-
faltamento realizada atualmente.

                       Em visita atual, constatou-se que se faz necessária e urgente a colocação
de sinalização de trânsito horizontal e vertical na via, tendo em vista que as mesmas
causam orientação e segurança para condutores de veículos.

                          Da mesma forma, se faz necessário a colocação de guardrail em pontos
de risco, pois os mesmos são responsáveis por:

                           * proteção lateral da via;

                           * promover a desaceleração do veículo durante o impacto;
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                          * absorver a energia de veículos desgovernados, mantendo sua trajetó-
ria, entre outros.             

                      

                     Outrossim, se faz necessária a limpeza das canaletas lateral da estrada,
tendo em vista que as mesmas se encontram com terra (desmoronamento), folhas e ga-
lhos de árvores.

                   Certo da atenção, desde já agradeço, coloco-me a disposição para maiores
esclarecimentos, e fico no aguardo do devido retorno.

                                                                            Sala de Sessões em _____/_____/ de 2022. 

                                  

   Luis Carlos “Coelhão” Aliardi

   Vereador do PDT 
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