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Exmo Senhor
Júnior Freiberger
Presidente da Câmara de Vereadores de Feliz-RS
INDICAÇÃO 20/2018
Os vereadores abaixo nominados, vêm, respeitosamente, encaminhar a esta Casa
Legislativa, conforme o previsto no artigo 165 do Regimento Interno, INDICAÇÃO, sugerindo
ao Poder Executivo Municipal que viabilize projeto para a execução de ciclovia e acostamento
na Rua Júlio de Castilhos.
O intuito da indicação visa a execução de projeto de ciclovia e acostamento na Rua
Júlio de Castilhos entre o bairro Escadinhas e o Centro da cidade, visto não haver acostamento
ao longo da via, o que se torna preocupante, tendo em vista que muitos moradores se
deslocam ao centro da cidade caminhando e/ou de bicicleta.
Ainda, muitos moradores realizam suas caminhadas ao longo da via, uma vez que, não
conseguem desfrutar do Parque Municipal, em razão da distância, o que torna a exercício
perigoso, em razão do alto tráfego de veículos.
A partir da viabilização da construção da ciclovia, a realização de caminhadas, bem
como o deslocamento de bicicleta ao centro da cidade, se tornaria mais seguro, além de
prazeroso, contribuindo, inclusive à adesão à prática de atividade física, o que
consequentemente melhora a qualidade de vida do munícipe.
Nestes termos pedem deferimento.
Sala das Sessões, 17 de dezembro de 2018.
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