CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO/BA
Estado da Bahia
Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso

INDICAÇÃO N°

ik

/2017.

A Vereadora que o presente subscreve depois de ouvido o Plenário vem na forma
regimental Indicar a Vossa Excelência que se digne remeter o presente ao Ilmo. Sr. Necivaldo
Ferreira Silva— Supervisor da Unidade 5/7 de Euclides da Cunha solicita/analisar o reparo das
placas de acesso à, pois os mesmos informam que passam direto da entrada da cidade por
falta de sinalização.
Justificativa:
• 2 (dois) pórticos que dão acesso a cidade de Paulo Afonso que estão em completo
abandono;
> 1 (um) poste defronte a Policia Rodoviária Federal está sem a placa de sinalização
e o outro encontra-se com a placa quebrada e caindo na BR 110 no trecho que dá
acesso a entrada da cidade de Paulo Afonso;
•

Placas com informações incompletas na indicação das cidades e sem informar os

quilômetros para cada destino.
> Os pórticos não seguem em consonância com o Código de Trânsito Brasileiro
(CTB) e com as diretrizes da Política Nacional de Trânsito e exigidas pela ABNT.
Diante do exposto é o risco de vida dos motoristas e pedestres que por ali transitam, e eventuais
ações judiciais contra o DNIT.

Sala das Sessões, em 07 de Março de 2017.
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO/BA
Estado da Bahia
Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso

INDICAÇÃO N°

og /2017.

A Vereadora que o presente subscreve depois de ouvido o Plenário vem na forma
regimental Indicar a Vossa Excelência que se digne remeter o presente ao Hino. Sr. Necivaldo
Severino Silva Supervisor da Unidade 5/7 de Euclides da Cunha, solicitando analisar a
necessidade de uma sinalização na Saída 603, BR 324 e Saída 575, BR 110 indicando o
nome da Cidade de Paulo Afonso, uma vez que inexiste na placa de sinalização o destino da

mesma.

Sala das Sessões, em 02 de março de 2017.
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