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O Vereador Adriano Stein, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem
requerer a V Exa que, após deliberação e aprovação do Plenário, seja encaminhada ao

Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte lndicação:

"Solicitação de instalação de faixa de pedestres próximo ao

SAMU na Rua Professor José Seabra, Bairro Recanto dos

Pássaros, neste município de Barreiras."
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JUSTIFICATIVA

Referida indicação visa à implantação de faixa de pedestres próximo ao Samu , tendo\

em vista que a via possui um intenso tráfego de veículos, o que dificulta a passagem

dos pedestres, deixando evidente o risco de acidentes de trânsito naquele trajeto. As

faixas de pedestres funcionam como uma excelente ferramenta no trânsito, cujo

objetivo é o de oferecer segurança, de forma a melhorar a acessibilidade,

proporcionando aos condutores maior visibilidade das travessias. Além disso, agem

como redutores de velocidade no local, inibindo riscos aos pedestres e condutores que

pela via trafegam.

Sala das Sessões, em L9 de setembro de 2022.
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O Vereador Adriano Stein, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem
requerer a V Exe que, após deliberação e aprovação do Plenário, seja encaminhada ao

Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte lndicação:

"Solicitação de manutenção de pÍntura da faixa de pedestres da

Rua H, Bairro Ribeirão próximo a Escola Maria Castro e Silva,

neste município de Barreiras."

JUSTIFICATIVA

Referida indicação visa à manutenção de faixa de pedestres próximo

dificulta a passagem dos pedestres, deixando evidente o risco de acidentes de trânsito

naquele trajeto. As faixas de pedestres funcionam como uma excelente ferramenta no

trânsito, cujo objetivo é o de oferecer segurança, de forma a melhorar a acessibilidade,

proporcionando aos condutores maior visibilidade das travessias. Além disso, agem

como redutores de velocidade no local, inibindo riscos aos pedestres e condutores que

pela via trafegam.

Sala das Sessões, em 1.9 de setembro de 2022.
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Castro e Silva, tendo em vista que a via possui um intenso tráfego de veículos, o


