
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

cÂúÀru. MUNICTPAL DE vEREADoRES
BANCADA DO PT

cx. Postal 34 - cEP 97390-000

Tel': 55 32821892
Lavras do Sul - RS

E-mail : vereadometovianabancadadopt@gmail' 
com

PEDIDO DE INFORMAÇÕES N" 9712022

o Vereador que a este subscreve, solicita que seja dada ciência em Plenário, na

forma regimental, seja encaminhado ao Poder Executivo - Secretaria de Obras e Transportes' o

que segue:

- Que seja informada a esta casa Legislativa qual a previsão de manutenção das

faixas de pedestres, pois estas já se encontram deterioradas'

JUSTIFI CATIVA

Este pedido se faz pertinente, visto que há diversas faixas que se encontram danificadas,

necessitando de manutenção para que não prejudiquem ou causeln riscos aos motoristas, pois o

cimento se encontra com várias rachaduras e esfacelamentos, podendo causar acidentes aos

motoristas e pedestres.

Em resposta ao Pedido de Informação 4812A22 encaminhado no mês de Abril por este

Vereador, foi respondido através do Memorando 8912022 da Secretaria de Obras e Transportes
que a manutenção se daria na medida em que as mÇsmas se danificassem.

As referidas faixas foram construídas ano passado, com cimento doado pela Empresa
Aguia metais totalizando 13 toneladas.

Por ser de extrema importância a segurança dos pedestres que stilizam a faixa, e também
dos motoristas, rnotociclistas e ciclistas que cnrzam pela mesma, se faz pertinente a manutenção
urgente.

A falta de planejamento na execução do projeto das faixas, faz com que o material doado
ao município seja desperdiçado, pois se seguir neste ritmo as faixas em breve estarão totalmente
esfaceladas pelo peso dos veículos, além de causar danos aos veículos com a ferragem das faixas
expostas e aos pedestres que podem tropeçar ao atravessar.

Sala "Severino Silveira" da Câmara Municipal de Vereadores cie Lavras do Sul,27 de maio cle 2022.

Atenciosamente.
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