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INDICAÇÃO N° 006/2020 

EMENTA: Indica à Senhora Prefeita Municipal que 
determine ao setor competente da municipalidade o 
retorna do sentido de mão única, no trecho em 
frente à Caixa Econômica Federal, localizada na 
Praça Miguel Correa dos Ouros. 

AUTOR: Vereador Eduardo Elias Andrini 

As sinalizações de trânsito são importantes mecanismos de controle 
definidos pelo Código de Trãnsito Brasileiro para prevenção de acidentes e alerta para 
que os motoristas transitem com mais segurança, trazendo mais harmonia para o 
trãnsito caótico das cidades, de forma a assegurar que todos possam transitar com 
tranqüilidade e comodidade. 

Na Praça Miguel Correa dos Ouros, no trecho que passa em frente à agência 
da Caixa Econõmica Federal, havia uma placa indicativa de contramão, onde a mesma 
estava fixada junto da calçada da Praça e advertia os motoristas sobre a mão única de 
direção, obrigando os mesmos a fazerem o contorno ao redor da Praça, evitando assim 
que os veículos se chocassem com os carros que subiam pelo referido trecho no 
sentido contrário. 

Atualmente a placa não se encontra mais no lugar, devido à ação de pessoas 
mal intencionadas que a retiraram do braço metálico e vandalizaram o patrimônio 
público. A conseqüëncia dessa depredação desmedida é que o trânsito no local ficou 
perigoso, com constantes acidentes. 

Diante do exposto, INDICO à Senhora Prefeita Municipal, que determine à 
Secretaria de Mobilidade Urbana a recolocação da placa de trãnsito de contramão que 
havia no trecho próximo à Caixa Econômica Federal, localizada na Praça Miguel Corre 
dos Ouros, para que os motoristas façam o retorno pela praça, evitando que se 
choquem com os demais veículos que trafegam pelo sentido contrário do trecho 
referido. 

Plenário "Luiz Gonzaga Thomaz" 

Potim, 09 de Janeiro d~2020. 
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