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INDICAÇÃO N° 030/2020 

EMENTA: Indica à Senhora Prefeita Municipal que 
determine a instalação de uma "lombofaixa" na Rua 
Antonio de Oliveira Portes, altura do n° 1310, nas 
proximidades da esquina com a Rua Juvenal Antunes 
de Proença, que recebe diariamente um alto fluxo de 
veículos e vem registrando vários acidentes, além de 
providenciar melhorias na sinalização ali existente para 
que os motoristas identifiquem de quem é a 
preferência. 

AUTOR: Vereador Márcio de Cássio Raymundo 

Recentemente me mudei para o condomínio localizado na Rua Antonio de 
Oliveira Portes, n° 1310 e, nos poucos dias que passei a residir nesse endereço pude 
observar e constatar a necessidade da instalação de uma "lombofaixa" em ponto 
estratégico daquela via, a fim de coibir os excessos de velocidade com que os motoristas 
trafegam naquele área. 

Outro ponto importante que carece de melhorias é a sinalização de transito 
naquele local, a fim de que os motoristas que por ali trafegam, sobretudo aqueles que 
visitam ou que passam pelo nosso Município, possam identificar rapidamente de quem é a 
preferência para acessar as vias existentes. 

Ante o exposto, INDICO à Senhora Prefeita Municipal que determine a 
instalação de uma "lombofaixa" na Rua Antonio de Oliveira Portes, altura do n° 1310, nas 
proximidades da esquina com a Rua Juvenal Antunes de Proença, que recebe diariamente 
um alto fluxo de veículos e vem registrando vários acidentes, além de providenciar 
melhorias na sinalização ali existente para que os motoristas identifiquem de quem é a 
preferência. 

Plenário "Luiz Gonzaga Thomaz" 

Potim, 29 de Janeiro de 2020. 
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