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INDICAÇÃO Nº 29/2019

“Indica a construção de faixas elevadas para travessia de pedestres em vias públicas do 
município de Piedade.”

Senhor Presidente:

Considerando  que  há  muitos  pontos  em  vias  públicas  da  cidade  que  não  possuem 

sinalização nas faixas de pedestres, colocando em risco aquele que necessita realizar a travessia.

Considerando a necessidade crescente de se reduzir a velocidade de tráfego no perímetro 

urbano,  para proporcionar mais segurança a pedestres, sobretudo os idosos e as pessoas com 

mobilidade reduzida, condutores de veículos automotores e  ciclistas.

Indico ao Senhor Prefeito Municipal, obedecidas as formalidades regimentais,  que seja 

estudada a possibilidade, junto à Diretoria de Transporte e Mobilidade Urbana, para construção 

de faixas elevadas nas seguintes vias públicas:

 Rua Chosako Nohama - Parque da Torre;

 Rua Vicente Garcia – Vila São João;

 Rua Capitão Moraes (em frente à Kami);

 Rua Benjamin da Silveira Baldy - Guatambu (próximo ao nº 21);

 Rua Shosako Nichimura – Centro;

 Rua Quintino de Campos – Bairro Garcias.
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Justificativa:

O vereador que esta subscreve, foi procurado pelos munícipes: Everton, Oraci, Claúdio, 

Maria Zunica, Mariane, Larissa, Mayara, Sandra Rosa, Patrícia, entre outros, que relataram a 

falta  de  sinalização  nessas  vias  públicas,  e  que  há  dois  anos  aguardam  o  atendimento  às 

reivindicações solicitadas. 

Dessa forma, pede-se que o setor competente realize o estudo para a construção 

das  faixas  elevadas  nas  vias  mencionadas,  uma  vez  que  melhorarão  as  condições  de 

acessibilidade e segurança dos pedestres, ampliarão a visibilidade de motoristas e pedestres na 

travessia, reduzirão a velocidade dos automóveis e ainda trarão economia aos cofres públicos.

Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 19 de fevereiro de 2019.

Alex Pinheiro da Silva
  Vereador (PTB)
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