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INDICAÇÃO N° 072/2020 

EMENTA: Indica à Senhora Prefeita Municipal que 
determine à Secretaria de Mobilidade Urbana a adoção 
de providências visando à pintura em faixa amarela 
sobre o meio fio de um dos lados da Rua Ceará, bem 
como a implantação de sentido de circulação em mão 
única na referida via para melhor fluidez e segurança 
no trânsito. 

AUTOR: Vereador Roberto Rivelino Felix de Abreu 

Percorrendo as ruas do Bairro Jardim Alvorada, constatei que a Rua Ceará 
tem tido a sua fluidez no trânsito comprometida em razão do estacionamento de 
veïculos nos dois lados da Via, situação que vem congestionando o tráfego em toda a 
extensão da referida via, onde muitos acidentes estão acontecendo pela falta de 
espaço para os veículos trafegaram, levando em consideração que a Rua já possui o 
leito carroçável reduzido, tendo sua dimensão agravada pela situação descrita. 

Entendo serem medidas viáveis para o problema em questão, o que 
resultaria em maior segurança aos usuários, a pintura em faixa amarela sobre o meio 
fio de um dos lados da via, em espaços alternados, para proibir os motoristas de 
estacionarem nos dois lados da Rua Ceará, concomitantemente com a implantação do 
sentido de circulação em mão única, medidas estas que tornariam o trânsito muito mais 
seguro e harmonioso aos motoristas e transeuntes. 

Diante do exposto, INDICO à Senhora Prefeita Municipal, que determine ao 
Setor de Trãnsito e Mobilidade Urbana a adoção de providências visando à pintura em 
faixa amarela sobre o meio fio em um dos lados da Rua Ceará e, bem como, a 
implantação do sentido de circulação em mão única, a fim de proporcionar maior fluidez 
e segurança aos usuários da referida via pública. 

Plenário "Luiz Gonzaga Thomazn 

Potim, 18 de março de 2020. 
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