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INDICAÇÃO N° 018/2020 

EMENTA: Indica à Senhora Prefeita Municipal que 
determine ao setor competente da municipalidade a 
adoção de providéncias visando a instalação de um 
redutor de velocidade, lombo-faixa ou lombada na 
esquina da Rua Cruzeiro com a Rua Bananal. 

AUTOR: Vereador Eduardo Elias Andrini 

Passando pelas principais artérias de nossa Cidade, conseguimos detectar 
pontos nos quais necessitam de melhorias e readaptações, através de observações 
minuciosas do fluxo de veículos e também ouvindo atentamente as queixas dos 
munícipes quanto aos problemas enfrentados no trãnsito próximo de suas casas. 

Percebemos que na esquina da Rua Cruzeiro com a Rua Bananal alguns 
motoristas esquecem que estão em vias internas do Bairro Morada dos Marques, 
praticando uma velocidade não compatível com a referida via, colocando em perigo os 
pedestres que utilizam a rua com rumo aos seus destinos e ida às suas residências. 

Entendo de grande importãncia que o setor de trânsito e mobilidade urbana 
instale um redutor de velocidade, lombada ou lombo-faixa, na esquina da Rua Cruzeiro 
com a Rua Bananal, de forma a forçar os motoristas a reduzirem a velocidade de seus 
veículos neste cruzamento, garantido assim maior segurança para os pedestres e 
demais usuários da via. 

Ante o exposto, INDICO à Senhora Prefeita Municipal que determine ao setor 
de Trãnsito e Mobilidade Urbana, a adoção de providências visando a instalação de um 
redutor de velocidade, lombada ou lombo-faixa no cruzamento da Rua Cruzeiro com a 
Rua Bananal, no Bairro Morada dos Marques. 

Plenário "Luiz Gonzaga Thomaz" 

Potim, 15 de Janei 

EDUAR IAS ANDRINI 
Vereador — PSB 
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