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INDICAÇÃO N° 054/2020 

EMENTA: Indica à Senhora Prefeita Municipal que 
determine à Secretaria de Mobilidade Urbana de 
nosso Município, com máxima urgéncia, a colocação 
de uma Lombada, Lombo-Faixa ou Redutor de 
Velocidade em pontos estratégicos da Avenida 
Juvenal Antunes de Proença, importante via pública 
pertencente ao Bairro Jardim Cidade Nova. 

AUTOR: Vereador Juarez do Nascimento 

A presente propositura vai de encontro aos inúmeros e justos pedidos dos 
Moradores do Bairro Jardim Cidade Nova, em especial os munícipes que residem na 
Avenida Juvenal Antunes de Proença, que apesar de estarem contentes com a nova 
pavimentação, que há muito tempo estava sendo ansiosamente aguardada, deparam-
se com o desrespeito de alguns motoristas que trafegam pela referida via pública acima 
da velocidade recomendável. 

A Avenida Juvenal Antunes de Proença é muito utilizada por alunos que 
estudam na Escola Municipal Benedito Lúcio Thomaz, sendo caminho dos estudantes 
do período da manhã e da tarde. A mencionada via pública, também é utilizada como 
acesso à Unidade Médica do Programa Saúde da Família, equipe C, onde diariamente 
muitos pacientes procuram os serviços médicos oferecidos pela Unidade. 

Ante o exposto, INDICO à Senhora Prefeita Municipal, com máxima urgéncia, 
que determine à Secretaria de Mobilidade Urbana a colocação de uma lombada, 
lombo-faixa ou redutor de velocidade em pontos estratégicos da Avenida Juvenal 
Antunes de Proença no Bairro Jardim Cidade Nova, para garantia de segurança aos 
usuários e reforço na prevenção de acidentes. 

Plenário "Luiz Gonzaga Thomaz" 

Potim, 19 de Fevereiro de 2020. 
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