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INDICAÇÃO 007/2023 

De 13/02/2023 

AUTOR VEREADOR: RODRIGO CATELANI, MILTON CERQUEIRA 

LEITE-TATU, GUILHERME, EDIMILSON MARANI, FRANCISCO DE 

BARROS E SIVAL.   

EMENTA: Solicita a Administração 

Pública Municipal, para que após 

estudos detalhados providenciar 

o alargamento das passagens de 

nível e calçamento para pedes-

tres e cadeirantes etc., bem co-

mo também a instalação de grades 

de proteção e lixeiras ecologi-

cas, para coletas de lixos reci-

cláveis.  

Senhor Presidente e Senhores Vereadores: 

CONSIDERANDO QUE: 

Temos o dever de zelar pela segurança e o bem 

estar de nossos munícipes bem como de nossos 

visitantes; 

 

Nas duas passagens de nível da linha férrea, as 

mesmas se encontram com suas larguras defasadas ou 

seja estreitas para os dias de hoje com um fluxo 

muito maior de veículos que por elas transitam; 

 

Para a travessia de pedestres, cadeirantes e 

carrinhos de bebe, também há uma certa dificuldade 

devido a degradação do calçamento ali existente. 
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SIVAL, vereadores, investidos em suas atribuições 

conferidas por Lei,  satisfeitas as formalidades 

regimentais, INDICÃO Oficializar ao CHEFE DO PODER 

EXECUTIVO MUNICIPAL, fazendo-o sentir a necessidade, 

para com a maior brevidade possível e após estudos 

detalhados providenciar o alargamento das passagens 

de nível e calçamento para pedestres e cadeirantes 

etc., bem como também a instalação de grades de 

proteção e lixeiras ecologicas, para coleta de lixos 

reciclaves.     

 

Tais medidas visam uma melhor fluidez do 

transito, se evitar riscos de acidentes e melhor 

conforto aos pedestres, cadeirantes e carrinhos de 

bebe. 

 

Sala de sessões “José Marcus Benvenutto”, em 13 

de Fevereiro de 2023. 
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