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INDICAÇÃO N° 019/2020 

EMENTA: Indica à Senhora Prefeita Municipal que 
determine ao setor competente da municipalidade a 
adoção de providências, visando a instalação de um 
redutor de velocidade na Rua Marinho Brasil, em frente 
à residência de n° 189, no Bairro Frei Gaivão. 

AUTOR: Vereador Eduardo Elias Andrini 

Como representante do Poder Legislativo e também como servidor público 
atuante, estando no dia a dia em contato com a comunidade, ouvimos atentamente 
cada reivindicação e, devido à proximidade e o compromisso que assumimos com a 
população, temos o dever de levar ao conhecimento do Poder Executivo os problemas 
que afligem nossos munícipes, em busca de soluções efetivas e rápidas por parte dos 
setores competentes da municipalidade, absorvendo as idéias e recomendações da 
população, motivo pela qual a máquina pública trabalha, em prol sempre do bem 
comum. 

Chegaram ao meu conhecimento muitas reclamações sobre o excesso de 
velocidade praticado por determinados motoristas ao trafegarem pelas vias internas do 
bairro Frei Gaivão, em especial a Rua Marinho Brasil, via que faz intersecções com 
outras cinco importantes ruas do bairro, nas quais os veículos devem manter uma 
velocidade moderada, para maior segurança dos demais usuários da via. 

Há alguns meses atrás, um vídeo circulou nas redes sociais, com o registro de 
imagens de um motociclista que sofreu um grave acidente quando se chocou com um 
carro em alta velocidade pela mencionada via pública. 

Ante o exposto, INDICO à Senhora Prefeita Municipal, que determine ao setor 
competente da municipalidade, com máxima urgéncia, a adoção de providéncias, 
visando a instalação de um redutor de velocidade na Rua Marinho Brasil, na altura da 
residéncia de n° 189. 

Plenário "Luiz Gonzaga Thomaz" 

Potim, 17 de Janeiro d 020. 
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