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PROPONENTE: VEREADORA MARIA DONIZETE DOS SANTOS — PT 

A Vereadora que a presente subscreve, em conformidade com o texto regimental, indica a Mesa 
Diretora para que depois de ouvido o soberano Plenário, que envie expediente e ao Sr. Thiago Carim  
Bucker  Superintendente do DNIT — (Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes Terrestres), 
com cópia a Secretária de Infraestrutura Sta. Isabel Fróes  Ponce,  solicitando: 

• A realização de um estudo para viabilizar a implantação de dois quebra-molas na 
entrada da cidade na BR 267, a primeira em frente à antiga sede de estação de energia 
e o segundo em frente ao cemitério municipal. 

JUSTIFICATIVA 

Senhor Presidente, 
Nobres Vereadores. 

A solicitação em tela tem por objetivo atender aos munícipes, devido ao auto grau de 

periculosidade que a localidade oferece, necessário se faz em regime de urgência a implantação de dois 

quebra-molas na entrada da cidade na BR 267, a primeira em frente à antiga sede de estação de energia e o 

segundo  ern  frente ao cemitério municipal, entendendo que esse pleito é de suma importância para 

beneficiar aos que lá residem e trafegam. Tais dispositivos forçariam a diminuição de velocidade, pois 

nesse trecho há grande tráfego de veículos e pedestres, principalmente de crianças, pois a mesma situa-se 

na entrada da cidade, evitando assim transtornos e até acidentes que poderão vir acontecer. Salientamos que 

o pedido veio por parte dos moradores que sentem o abuso de alguns motoristas sem consciência, que 

trafegam em altas velocidades. 

Por sentir pertinente a solicitação, peço o apoio de todos os Vereadores para sua aprovação e 

pronto atendimento por parte do Superintendente e da Secretária de Infraestrutura. 
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