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Os Vereadores signatários desta. indicam após ouvido o Plenário, na forma
regimental, seja encaminhado ao Executivo Municipal - Secretariâ de Obrâs e Trânsportes, o
seguinte:

])Que seja instalado redulor de wlocidade, cofi a da'ida sinalizaçõo, ,ra
Rua Dr. Pires Porto, emÍrcnte ao pÉdio da Secrcta i MLnicipd de Saúde;

2)Sejo instalado redutot de yelocidade na Ateüda José Caciklo
Delabary, emtrente ao Mercado Biítencourl

JTÍSTIFICATIVÀ:

Reafirmamos os argumentos colocados na Sessão Ordinária da semana
passada, com relação aos redutores de velocidade, quando solicitamos medidas neste sentido em
ouúos po.tos da cidade. Importante justiÍicar a construção desse redutor no local proposto, uma
vez que na Rua Dr. Piros Poato esú concentrado um nunero expressivo de centros comcrciais.
compreendendo lo1as. làrmácias, padaria, mercados, bancos e a própria secretaria de saúde, onde
há uma movimentação intensa de carros da sua liola.

Quanto ao redutor da Avenida .lose Cacildo Delabary, justificarnos por ser
também uma via bastante movimentada, principalmente nos finais de semana, quando acontecem
os remates no Sindicato RuÍal, e, ainda, dçvido ao fluxo intenso de crianças que frequentam a
Escola Municipal Cispim Souza, o que levou a vários úomdores do Baiffo Cohab e aredores,
soiicitarem tal providênciâ

Ess€s redutores servem justamente para isso. para minimizar o risco de
âcidentes, envolvendo pedesfes, que são os mais vulneráveis quando se trâta de abusos no
trânsito.

Sala "Severino Silvçira", da Cânrara de Vereadores, 28 de.janeiro de 202i
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