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PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 09/GAB/2019 
 

  O Vereador Clairton Pivoto, da Bancada do Partido da Social Democracia 

Brasileira– PSDB, de acordo com Art. 163 do Regimento Interno, vem solicitar que esta Casa 

Legislativa encaminhe o presente Pedido ao Exmo. Sr. Tiago Gorski Lacerda, Prefeito 

Municipal de Santiago, RS, com a finalidade da construção de faixa elevada de travessia de 

pedestres, de acordo com a Legislação em vigência, conforme o abaixo descrito: 

  

 PEDIDO:  

 Que o Poder Executivo estude a viabilidade da  construção de faixa 

elevada nas proximidades do Zanga Bar, na rua Getúlio Vargas,  e o 

consequente rebaixamento da calçada, possibilitando a todos os pedestres 

fazerem a travessia neste ponto.    

   

 

  JUSTIFICATIVA:  

 Devido as recentes modificações no trânsito de veículos nas vias centrais do munícipio, 

e dentre tais, está a Rua Getúlio Vargas, e a constante reclamações dos moradores e munícipes 

que por ali se deslocam a pé, devido a velocidade elevada, até mesmo absurdas, desenvolvidas 

pelos motoristas, e com isto há um fato de risco constante, tornando inseguro a travessia de 

pedestres e segurando dos moradores d aquele local. Acreditamos que a construção da faixa 

elevada no endereço acima citado, como também a necessidade de melhorias das condições de 

acessibilidade de todos os transeuntes, amenizará a falta de segurança, principalmente se 

solicitado estiver de acordo com Resolução CONTRAN Nº 738 DE 06/09/2018 e a NBR 9050. 

 

 Santiago, RS, 22 de março de 2019.  
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