
• 	PODER LEGISLATIVO 
CMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

Caçapava do Sul - RS - Capital Farroupilha 

Pedido de Providência n°: 1712021. 
Autoria: Vereador Luis Fernando Torres - PT 

"Solicita providências do Poder Executivo 
Municipal, que seja feito a implantação de 
redutores de velocidade (lombadas) na Rua 
Gal. Osório no trecho compreendido entre as 
Ruas Dom Pedro II e Barão de Caçapava". 

Senhor Presidente,j 
Senhores (as) Vereadores (as) 

Após tramitação regimental, venho "SOLICITAR PROVIDÊNCIA" do 
Poder Executivo Municipal, através do Departamento de Trânsito, juntamente co a 
Secretaria de Obras, que seja feito a implantação de redutores de velocidade 
(lombadas) na Rua Gal. Osório no trecho compreendido entre as Ruas Dom Pedro II e 
Barão de Caçapava. 

JUSTIFICATIVA: 

Justifica-se o presente Pedido de Povidência, atender a solicitação dos 
moradores deste trecho que estão preocupados com a alta velocidade que os veículos 
trafegam pelo local, principalmente na madrugada, colocando em risco permanente a 
integridade física de todos. Segue em anexo o abaixo - assinados que requerem a 
implantação. 

SALA DAS SESSÕESGENERAL JOA0 MANO L DE LIMA E SILVA, 12 DE JANEIRO DE 
2021. 	 Á 

LuiIPe4ndo Toies(jBoca) 
/ Vereador - PT 
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AO 
Diretor do Departamento de Trânsito de Caçapava do Sul 

Naldo Pereira 

Nós abaixo-assinados, moradores da Rua Gal. Osório solicitamos a implantação de um redutor 

de velocidade (lombada), no trecho compreendido entre as Ruas Baltazar de Bem e Barão de 

Caçapava. A presente solicitação se faz necessário devido esta rua ter sido asfaltada, oque 

eleva automaticamente a velocidade dos veículos no local. Cabe ressaltar qué é de extrema 

importância que este pedido seja acolhido, no intuito de evitar futuros acidentes provocados, 

por excesso de velocidade e principalmente propiciar maior segurança na travessia de 

moradores e pedestres que transitam pelo local. 
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