
De: Reinaldo Candido  

Assunto: Sinalização de trânsito incorreta  

Data: 04/03/2022 Horário 22:32:37 

Boa noite, 

Meu nome é José Reinaldo, advogado OAB/SP  n° 376.462, residente nesta 

cidade e todo dia na avenida Gumercindo veludo,  e nas demais avenidas 

paralelas e suas travessas me deparo com uma situação inusitada, pasmem! 

Como mencionei acima equivocadamente foram pintadas 4 (quatro) sinalizações 

com o comando de (PARE), tais faixas sem a devida placas R-1 (parada 

obrigatória) são ineficientes, pois as faixas de (Sinalização horizontal) 

tem o mero caráter de auxiliar O que torna o trânsito no local confuso e 

propenso a causar acidentes e colisões traseiras, pois uns entendem que 

devem realizar a imobilização total do veículo e outros tem outra 

interpretação. 

Seguindo o código de trânsito brasileiro em seu anexo ll,  (em anexo) nas 

fls.108, fica claro e evidente que as argumentações aqui expostas devem ser 

acatadas e as faixas com os dizeres (PARE) devem ser removidas 

imediatamente. 

Lembrando que neste mesmo canal de comunicação foi enviado ao secretário de 

obras, transporte e trânsito, mas o mesmo nem se deu ao trabalho de responder meu 

questionamento. Vejam, conforme artigo 90 do CTB, a Prefeitura Municipal  de 

Barrinha eresponsável pela circunscrição da via, da sua implantação e incorreção. 

Diante dos fatos narrados, eu como cidadão desta cidade, Requero que sejam 

removidas todas as sinalizações horizontais instaladas incorretamente com 

os dizeres (PARE) da avenida Gumercindo veludo e paralelas COM EXTREMA 

URGÊNCIA,  com intuito de preservar o trânsito seguro nestes locais conforme o artigo 

1° do CTB. Também gostaria de receber um retorno sobre este assunto ficando a 

disposição para esclarecer qualquer dúvida sobre o caso concreto. 

Meu celular é o (11) 95466-4790. 

Enviarei em anexo um vídeo explicativo, além do manual brasileiro de 

trânsito brasileiro. 

Obrigado. 

Vídeo explicativo 

https://youtu.be/WdQHM0QvYLo 

De: Klyus Aurélio e Silva <klyus3@yahoo.com.br> 

Assunto: Ligação Telefônica. 

Data: 16/03/2022 Horário 11:21:30 

Corpo da mensagem: Bom dia. Sou servidor do judiciário de Sertãozinho e preciso 

entrar em contato constantemente com a administração pública de diversos municípios 

entre eles o de Barrinha. Nesta manhã efetuei diversas ligações para três telefones 

indicados (16) 3943-1140, (16) 3943-9400 e (16) 3943-1591, como sendo da prefeitura 

de barrinha e não fui atendido em nenhuma oportunidade, sendo que no primeiro a 

ligação foi deliberadamente desligada. Sendo assim solicito providências para que a 

prefeitura disponibilize servidores para que o serviço administrativo seja 

adequadamente prestado. Muito obrigado. 

https://youtu.be/WdQHM0QvYLo
https://barrinha.sp.gov.br:2096/cpsess3378394712/horde/imp/dynamic.php?page=mailbox&login=1&post_login=24431604635029

