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INDICAÇÃO Nº 15/2020 
 

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 o Poder Executivo Municipal faça avaliação para colocação de redutor de 
velocidade na Av. Amandio Araújo com Rua Angelo Tesser (equina da Igreja Matriz São José). 
 
JUSTIFICATIVA: 

1) O referido local é de intenso movimento diário; 
2) Na Av. Amandio Araújo, em frente a quadra da Igreja Matriz São José os veículos 

permanecem estacionados no sentido vertical e quando se deslocam pela Rua Angelo 
Tesser, sentido Salão Paroquial não tem visão das pessoas, principalmente idosas, 
atravessam a mesma, inclusive na faixa de segurança; 

3) Este é um local de permanente movimento de pessoas idosas que que se deslocam até 
centro (agências bancárias e comércio), ou na Igreja Matriz, ou no salão da terceira 
idade, ou na Casa Paroquial, e outros; 

4) Tem-se relato de moradores próximos de problemas ocorridos com muita frequência, 
geando reclamações constantes, principalmente de pessoas idosas. 
 
Isto exposto, solicito: 

a) Que a Administração Municipal, através da Comissão de trânsito e engenharia, realize 
avaliação da necessidade de colocação de redutor de velocidade na Av. Amandio 
Araújo com Rua Angelo Tesser (equina da Igreja Matriz São José). 

b)  Que a avaliação seja realizada de forma imediata; 
c) Que seja comunicado a Câmara de Vereadores assim que for feita a avaliação; 
d) Caso aprovado pelo Executivo Municipal que sejam tomadas providencias urgentes, 

evitando desta forma possíveis acidentes ou atropelamentos. O objetivo maior da 
solicitação é a prevenção. 
 

 Por oportuno, solicito apoio dos demais colegas vereadores e vereadoras visto ser 
necessário e urgente a colocação de redutor de velocidade.  
 

Sala de sessões da Câmara Municipal de Constantina, em 19 de outubro de 2020. 
 
   

  VILSON MENEGAZZO - Vereador Proponente 
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