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Exmo. Senhor  
Júnior Freiberger 
Presidente da Câmara de Vereadores de Feliz-RS  

INDICAÇÃO 24/2018 

Júnior Freiberger, vereador do Partido Social Democrático - PSD, e Rafael Auler, 

vereador do MDB, vem, respeitosamente, encaminhar a esta Casa Legislativa, conforme o previsto 

no artigo 165 do Regimento Interno, INDICAÇÃO, sugerindo ao Poder Executivo Municipal que 

realize a mudança de local do ponto de parada de ônibus da Rua Santa Catarina, nas proximidades 

da Caixa Econômica Federal, para a rua lateral da RS 452, aos fundos da Associação Cultural e 

Esportiva Feliz (SOCEF). 

A Indicação vem no sentido de resolver os vários problemas que tem ocorrido nas 

adjacências do local, conforme segue: 

1º - a Rua Lateral da RS 452, entre a Rua Santa Catarina e a Rua Mauricio Cardoso tem 

sido constantemente utilizada para embarque e desembarque de passageiros (conforme fotos 

anexas), tanto de empresas, quanto de faculdades e universidades. Além do desembarque e 

embarque, o ponto também tem sido utilizado para baldeação, visto que alunos de Vale Real e Alto 

Feliz são transportados até este ponto, para então trocarem de ônibus e serem levados ao seu 

destino; 

2º Devido a baldeação de passageiros, por vezes vários ônibus acabam parados ao mesmo 

tempo no local, trazendo problemas na trafegabilidade, o que é propicio para que acidentes 

aconteçam, além de dificultar a entrada e saída de veículos do estacionamento ali existente; 

3º Em dias de chuva, por não haver abrigo adequado, os usuários destes transportes 

acabam por se abrigar na marquise do prédio defronte ao comércio existente no local; 

4º Como muitas pessoas vem do interior do Município para utilizar do transporte, acabam 

por deixar os seus veículos, no local, ocupando por muitas vezes as vagas de clientes da loja 

anteriormente citada, bem como de moradores do referido prédio; 

5º O local onde está atualmente instalada a parada de ônibus da Rua Santa Catarina, acaba 

por tirar espaço para estacionamento de veículos, em um dos pontos mais procurados e com maior 

rotatividade de automóveis no Centro da cidade no período diurno, que a agência da Caixa 

Econômica Federal. 
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Diante disso, pensamos que a realocação do ponto de parada de ônibus, com espaço mais 

amplo, torna-se de valiosa importância, uma vez que no local sugerido, não há empresas, além de 

ser pouco utilizado como estacionamento por veículos. Assim, com a simples mudança do ponto 

resolve-se o problema do comércio, facilita-se a trafegabilidade no local, e diminui o déficit de vagas 

de estacionamento defronte a Caixa Econômica Federal. 

Nestes termos, pedimos deferimento. 

Feliz, 19 de dezembro de 2018. 

 
Junior Freiberger    Rafael Auler 
Vereador do PSD    Vereador do MDB 

  

   


