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Exmo Senhor Luiz Egon Kremer 
MD Presidente da Câmara de Vereadores de Feliz-RS  

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 09/2019 

 Jorge Zimmer, vereador do Partido dos Trabalhadores, vem, com suporte no 

artigo 166 do Regimento Interno da casa, requer o encaminhamento de PEDIDO DE 

PROVIDÊNCIAS, ao Poder Executivo Municipal, através do qual solicita, nos termos do 

anexo abaixo assinado, a devida implantação de sinalização viária, limitando a velocidade, 

e, se necessário, redutores de velocidade nas Ruas Guilherme Weissheimer, Félix Assmann 

e José do Patrocínio.  

JUSTIFICATIVA 

O pedido se justifica pelo considerável aumento de fluxos de veículos no 

trecho, após as alterações introduzidas na Rua Alfredo Spier e a abertura das novas ruas 

dão acesso ao Instituto Federal, aliado ao recapeamento das de ruas do Bairro Vila Rica. 

Todas as alterações mencionadas acabaram por fazer com que muitos 

condutores, ansiosos e imprudentes, optassem pela alteração do trajeto considerado 

principal e “corriqueiro”, que comumente era Rua Alfredo Spier, passando a se utilizar das 

vias “internas” do bairro Vila Rica, como, por exemplo, as ruas Guilherme Weissheimer, 

Félix Assmann e José do Patrocínio, com intuito de aproveitar a boa qualidade da 

pavimentação e a inexistência de limitadores de velocidade.  

Esse aumento de fluxo tem trazido perigo e preocupação aos moradores, 

visto que eu um curto espaço de tempo três acidentes já foram registrados, conforme 

demonstram as fotos anexas. Incluímos ainda a este pedido, o abaixo-assinado coletado 

pelos moradores das proximidades no qual solicitam a devida providência. 

Assim, justifica-se a medida. 

Feliz, 08 de julho de 2019. 

 
Jorge Zimmer 

Vereador do PT 
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