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INDICAÇÃO Nº 004/2019. 

Ementa: Sugere obras de segurança viária urbana além de outras providências 

pertinentes. 

 

Senhor Presidente:  

                                      O Vereador que a presente subscreve, após ouvido o Plenário na 

forma regimental, solicita envio de cópia da presente ao Prefeito deste município, 

requerendo estudos e providências do setor competente da municipalidade visando a 

construção de travessias elevada em pontos de importância com a finalidade de propiciar 

segurança e visibilidade aos pedestres e transeuntes de nossa sede municipal. 

Justificativa:  

A presente solicitação baseia-se no fato de que a cada dia o fluxo 

viário de nossa cidade se avoluma e isto somado ao fato de que a população aumenta na 

mesma proporção, faz com que se faça sentir uma concorrência inadequada entre 

pedestres e veículos, em sendo assim cabe ao poder público o papel de mediador nesta 

relação.  

Os pontos onde as travessias elevadas mais se fazer sentir 

necessárias, após levantamento, são os a seguir enumerados; 

Esquinas da Rua Willy Barth, com Florianópolis e Avenida 

Continental. Fluxo escolar e comercial;  

Esquina da Rua Florianópolis com Rua Guaíra. Acesso à escola; 

Esquina da Rua Curitiba, com Rua Guaíra. Parquinho infantil; 

Esquina da Rua Itararé, com Rua Maringá. Acesso à rodoviária; 

Rua Itararé. Acesso ao parquinho e ponto de ônibus do Lot. 

Continental. 

Sabido é que a travessia elevada possui uma eficácia maior com 

relação à seguridade do pedestre pois além do efeito redutor de velocidade, faz com que 

a pessoa que utiliza-se daquele instrumento regulamentar, torna-se mais visível ao estar 

em espaço levemente superior em elevação. 
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Também é de conhecimento deste vereador que a presente 

solicitação é recorrente, mas tal a importância do assunto que não podemos esquivarmo-

nos de nossa responsabilidade de propor, mesmo que insistentemente, as melhorias 

necessárias ao bem estar e segurança de nossos munícipes.  

               Nestes Termos 

               Pede Deferimento 

                                     Sala de Sessões, 25 de Fevereiro de 2019. 

        

AIRTON VALDECIR SCHMITT 

Vereador 
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