
INDICAÇÃO nº 124/2022 
 

Nobres Vereadores, 

Excelentíssimo Senhor Prefeito, 

 

No exercício de suas funções e na forma regimental, o 

Vereador que abaixo subscreve 

 

INDICA 

 

Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal que, após 

estudo de viabilidade, determine ao departamento competente que proceda com a construção 

de uma faixa elevada para circulação de pedestres na Rua Zeferino Vitto nas proximidades da 

AABB Comunidade, conforme mapa anexado.  

 

JUSTIFICATIVA 

 

Por meio de relevante demanda formulada pelos munícipes, 

a citada faixa elevada trará segurança aos pedestres que, circulam na via, esse local é 

comumente utilizado para a travessia da referida rua pois é onde acaba a pavimentação para 

pedestres na lateral da AABB Comunidade e Subestação da Copel.  

Nesse ponto também acontece o embarque e desembarque 

de alunos da AABB Comunidade, sendo que alguns alunos chegam na escola a pé.  

A faixa elevada também facilitará e trará segurança para os 

motoristas que com seu veículo acessam a Rua Zeferino Vitto oriundos da Rua Gilia Vitto, 

rua essa que dá acesso direto aos bairros Loteamento Jardim Gilia Vitto, Cristo Rei e acesso 

indireto aos bairros Jardim da Colina e Margarida Galvan, para isso seria necessário instalação 

depois da esquina da Rua Gilia Vitto com Rua Zeferino Vitto seguido sentido ao Bairro 

Margarida Galvan.  

A quantidade de veículos que trafegam na referida via é alta 

pois ela liga o centro norte a vários bairros da região e também é caminho alternativo para a 

cidade de Cruzeiro do Iguaçu e os Lagos, portanto, a faixa elevada vai servir também aos 

moradores da via ao chegar e sair de casa.  

Nesse sentido, atendendo uma relevante reivindicação da 

população local e com a finalidade de eliminar tais transtornos e de se garantir o bem-estar, a 

segurança e a plena qualidade de vida aos nossos munícipes, indicamos ao Poder Executivo 

Municipal que realize a implementação da necessária faixa elevada no sistema público viário. 

 

                                             Plenário da Câmara de Vereadores de Dois Vizinhos/PR, 

em 01 de Julho de 2022.  

 

 

 

Deolino Benini Júnior 

Vereador 


