Estado de Santa Catarina
Município de Iporã do Oeste

Câmara Municipal de Vereadores
INDICAÇÃO Nº 03/2021

Indica ao Executivo Municipal para que estude a
possibilidade de instalar dois redutores de velocidade
na Rua do Engenho, no município de Iporã do Oeste.

Exmo. Senhor,
MÁRIO HECK
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
Iporã do Oeste – SC.

O Vereador que a esta subscreve, nos termos que dispõe o inciso I do artigo 239
do Regimento Interno desta Casa Legislativa e o inciso II do Artigo 70 da Lei Orgânica
do Município, indica ao Chefe do Poder Executivo, a seguinte providência:

Indica ao Executivo Municipal para que, através do setor responsável, estude a
possibilidade de instalar, na Rua do Engenho, neste município de Iporã do Oeste, nas
proximidades entre a Apae e Salão de Beleza da Solla, dois redutores de velocidade.
Iporã do Oeste, Câmara Municipal de Vereadores, em 18 de março de 2021.

_____________________________
Osni Simon
Vereador

E-mail: camara@camaraipora.sc.gov.br
Rua Boa Vista, 309, Centro, Iporã do Oeste – SC, CEP: 89899-000

Fone: (49) 3634.1322
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JUSTIFICATIVA

O excesso de velocidade no trânsito é um dos fatores de risco que mais contribui
para a ocorrência de acidentes, óbitos e lesões corporais e é um fator agravante em
todos os acidentes de trânsito. Estudos do IPEA, DETRAN estimam que o custo anual
dos acidentes de trânsito ocorridos nas aglomerações urbanas (ano de 2001) é de cinco
vírgula dois bilhões de reais, indicando o impacto econômico e social no país.
Advertindo que, adotar medidas preventivas contra acidentes, têm benefícios
econômicos e sociais.

A iniciativa de solicitar providências para a construção de um redutor de
velocidade (lombada física) na Rua do Engenho, atende à solicitação de muitos
moradores próximos e pessoas que transitam por esta rua para chegar em suas casas,
escolas, trabalho, comércio, empresas prestadoras de serviços e órgãos públicos.
A Rua do Engenho localiza-se próximo a Apae, Igreja e Escolas, praça pública
o que incide num tráfego de veículos constante. Próximo também ao Estádio Laura
Rauber, no qual inúmeras crianças e adolescentes transitam com bicicleta e a pé no
deslocamento para realizar os treinos, que são oferecidos em parceria com o setor
público. Além disso, a rua dá acesso ao Bairro Ruschel, bairro residencial, onde
também está localizada a madeireira Ruschel e a sede da Associação dos Moradores
do Bairro Ruschel, que contém espaços específicos para treinamentos esportivos. Ali
treinam crianças na faixa etária de 06 (seis) a 10 (dez) anos, participantes das
escolinhas esportivas, agravando o perigo no trânsito dessas crianças.

É comum observar que veículos passam numa velocidade incompatível com a
segurança. Segundo os moradores, a melhor solução e alternativa e a mais adequada
seria a construção de lombada física no respectivo trajeto para coibir a velocidade e
prevenir acidentes. Os redutores de velocidade ou lombadas físicas, fazem com que os
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condutores de veículos sejam obrigados a reduzir a velocidade e, por isso, contribuem
para a segurança de todos os moradores e transeuntes.

Na certeza de estarmos reivindicando por necessidade da população que reside
no município, principalmente os moradores próximos à Rua do Engenho, e podermos
contar com a especial atenção do Executivo Municipal, aproveitamos o ensejo para
expressar votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,
_______________
Osni Simon
Vereador
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