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PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 14/2019 

 

Marcelo Antônio Muller, vereador do Progressistas, 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 as seguintes ações de interesse 

público: 

 - Construção de passeio público ao longo do trecho da Rua Cônego João 

Becker; 

 - Aplicação de sinalização horizontal na pista de rolamento da Rua Cônego 

João Becker. 

 

JUSTIFICATIVA: 

A construção de passeio público ao longo da via já é uma reclamação recorrente da 

comunidade de Vale do Hermes, sendo inclusive solicitada a inclusão desta obra no 

cronograma municipal, com recursos não utilizados pela Câmara de Vereadores, no 

exercício de 2017. Contudo, até a presente data, a localidade não teve qualquer sinalização 

quanto a uma possível realização deste trabalho. 

É sabido por todos que a Escola Sorriso Feliz atende diariamente dezenas de 

crianças e que o tráfego de veículos pela Rua Cônego João Becker é intenso. Acrescente-

se a isto, o fato de boa parte dos moradores serem trabalhadores de empresas de fora do 

bairro. E todos estes citados dividem espaço na via, quer seja de veículo, de bicicleta ou 

também a pé.  

Além do já exposto, a falta de sinalização horizontal (está apagada), faz com que os 

condutores não tenham referência sobre os limites de cada sentido da via, bem como não 

há uma sinalização de divisa com acostamento. Com todos estes ingredientes, o perigo de 

acidentes é eminente. São anos de aguardo da comunidade, que se preocupa com esta 

situação, porém não recebe a atenção do Poder Público. E diante disso, urge uma 

providência, para que não nos arrependamos depois, por não as termos tomado. 

Certo da atenção e da busca pela resolução, pedimos deferimento. 

 

Feliz, 26 de agosto de 2019. 

 

    

 

 

Marcelo Antônio Muller 

Vereador 

 

 


