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INDICAÇÃO Nº 002/2017 
 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de 

Vereadores de Arvorezinha – RS 

 

 

 

 

ALVARO SALVATORI, Vereador do PDT, com assento nesta Casa 

Legislativa, nos termos do Art. 116 do Regimento Interno, vem no exercício de suas prerrogativas à 

presença de Vossa Excelência, INDICAR ao Prefeito Municipal de Arvorezinha a implantação de 

Estacionamento Oblíquo no lado esquerdo da Rua Osvaldo Aranha, na quadra em frente ao Instituto 

Estadual de Educação Felipe Roman Ros.  

 

JUSTIFICATIVA  

 

Por entender que é de competência do Poder Executivo deste Município, encaminho a Indicação para 

solicitar  implantação do Estacionamento Oblíquo. Assim, a Secretaria Municipal responsável poderá 

realizar a delimitação e pintura do estacionamento oblíquo da via citada, que compreende apenas o  

lado esquerdo.  

 

Tendo em vista que o fluxo de veículos vem aumentando consideravelmente e visando aumentar o 

número de vagas de estacionamentos naquela via urbana, a implantação do estacionamento oblíquo é 

uma medida que irá gerar mais espaços, melhorando as condições para nosso trânsito.  

 

O trecho da Rua Osvaldo Aranha citado  fica em frente ao Instituto Estadual de Educação Felipe 

Roman Ros e próximo a diversos comércios. As vagas de estacionamentos existentes não suprem 

mais as necessidades, desta forma, o pronto atendimento desta indicação faz-se tão importante.  

 

Cabe ainda destacar que a implantação do estacionamento oblíquo proporcionará uma melhor 

organização e aparência da via, reduzirá o tempo utilizado pelo motorista para procurar vaga para 

estacionar, segurança ao motorista, redução de acidentes, etc.  

 

Esta é uma reivindicação da população Arvorezinhense para que o Poder Público Municipal  tome  as 

medidas cabíveis, demonstrando, dessa forma, clarividente preocupação, organização e empenho dos 

Poderes Legislativo e Executivo com o bem-estar da população.  

 

Certo da sensibilidade, preocupação com os munícipes e visitantes, da peculiar compreensão de 

Vossas Excelências e da urgente providência que a referida proposição requer, reitero votos de 

estima, apreço, respeito e consideração.  

 

Sala das Sessões, 06 de julho de 2017. 

               ALVARO FORNARI SALVATORI 

                              Vereador 
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