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CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CONSTANTINA 

 
Rua Cantídio Rodrigues de Almeida, n.º 232 – fone: (54) 3363-1418 ou 2301  -   CEP 99680-000 

e-mail; camaraconstantina@gmail.com    site: www.constantina.rs.leg.br 

INDICAÇÃO Nº 04/2020 
 
Senhor Presidente: O Vereador VILSON MENEGAZZO - Bancada do Progressistas 

(PP), nos termos regimentais, propõe que a Câmara Municipal 
de Vereadores aprecie e, se aprovada, envie ao Poder 
Executivo  a seguinte: 
 

INDICAÇÃO: Que a Administração Municipal providencie melhorias no trecho de estrada a partir 
do trevo de saída para o Município de Engenho Velho, extensão do Bairro das Comunicações, 
até Silo da Coopac. 
 
JUSTIFICATIVA: 
 1) É do conhecimento de todos os investimentos que estão sendo feitos por 
constantinenses no Bairro das Comunicações, com construção de pavilhões, instalação de 
empresas, gerando empregos e renda para o Município; 
 2) Neste mesmo trecho estão localizados Silos da Cotrisal e Coopac e aviário, cujo 
movimento de carretas é grande. Registra-se ainda elevado movimento de veículos que usam este 
trecho para deslocamento aos municípios de Engenho Velho, Passo Fundo, Ronda Alta, Três 
Palmeiras, Trindade do Sul, Nonoai, Chapecó/SC e outros; 
 3) Também existe elevado número de moradores do Bairro das Comunicações que se 
deslocam todos os dias, a pé, para o trabalho; 
 4) Com frequência moradores e empresas aí instaladas reclamam do excesso de pó, visto 
que o trecho não possui calçamento; 
 5) Também registra-se preocupação dos moradores e empresários com relação a 
segurança dos pedestres, visto que ao longo do trecho citado não existe redutores de velocidade; 
 Isto exposto, através da presente indicação, sugiro: 

a) Que a Administração Municipal providencie melhorias no trecho citado, com cascalho de 
melhor qualidade ou com pedra britada ou resíduos de asfalto e coloque redutores de 
velocidade; 

b) Que assim que for possível organize reunião entre os moradores, Poder Executivo e 
Legislativo para em conjunto, definir ações que beneficiam o coletivo da comunidade. 

c) Que a Administração Municipal elabore projeto de Lei para encaminhar aos Governos 
Estadual e Federal visando executar obras de calçamento ou asfalto, ou ainda a colocação 
de resíduos de asfalto no local citado; 

 Por oportuno, informo que alguns empresários se dispõe a colaborar financeiramente para 
que sejam feitas melhorias neste trecho. 
 

Sala de sessões da Câmara Municipal de Constantina, em 06 de abril de 2020. 
 
   
  VILSON MENEGAZZO - Vereador Proponente 
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