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INDICAÇÃO N° 070/2020 

EMENTA: Pede à Senhora Prefeita Municipal que 
determine ao setor competente da municipalidade, com 
máxima urgência, a adoção de providências visando à 
implantação de sinalizações horizontais,verticais, 
placas refletoras e, bem como, demarcações no solo 
para separação das faixas, em toda extensão da 
Estrada Vicinal Rafael Américo Ranieri, até o limite 
com o município vizinho de Guaratinguetá. 

AUTOR: Vereador Juarez Do Nascimento. 

Quero através desta presente propositura, cumprindo fielmente com o 
compromisso que assumi com a população da nossa querida Cidade, trabalhando com 
objetivo único de lutar em prol dos interesses comuns, informar o poder Executivo sobre a 
ausência de placas de trãnsito de limites de velocidade e demarcações de faixas na 
Estrada Vicinal Rafael Américo Ranieri, que têm grande parte de responsabilidade nos 
acidentes que acontecem justamente pela ausência total de sinalizações, conjuntamente 
com a falta de iluminação pública. 

O perigo maior é durante o período noturno, onde não há qualquer tipo de 
iluminação, reduzindo drasticamente a visibilidade dos motoristas, agravado pela falta de 
demarcação das faixas que separam a mão dupla, onde os motoristas se perdem quando 
transitam pela Estrada, considerando que a mesma é sinuosa, na qual se o motorista 
descuidar-se por alguns milésimos de segundos, pode vir a causar acidentes com vítimas 
fatais, adentrando na contra mão, sem tempo de reação. Acrescenta-se que a falta de 
placas de trânsito corroboram com abuso de alguns motoristas negligentes, que praticam 
velocidades incompatíveis, aumentando a probabilidade de acidentes. 

Ante o exposto, INDICO à Senhora Prefeita Municipal, com base no regimento 
interno da Casa e na Lei Orgãnica do Município, que determine em regime de tramitação 
urgente, a adoção de providências por parte do setor de trãnsito e mobilidade urbana 
visando à implantação de sinalizações verticais, horizontais, demarcação das faixas de 
mão dupla e instalação de placas refletoras, na Estrada Vicinal Rafael Américo Ranieri, até 
o limite com à Cidade vizinha Guaratinguetá, a fim de coibir a ocorrëncia de acidentes por 
inércia do setor competente da municipalidade. 

Plenário "Luiz Gonzaga Thomaz" 

Potim, 18 de Fevereiro de 2020. 
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