
 

 

INDICAÇÃO 

 

 

 
Exmo. Sr. Presidente da Câmara de Vereadores: 

 

 
Os Vereadores Diego Tonet, Luiz André de Oliveira e Carlos Roberto 

Forlin, membros da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, INDICAM ao 

Exmo. Sr. Prefeito Municipal que dê encaminhamento para as reivindicações, apontadas pela 

população presente da audiência pública que tratou sobre o Código de Posturas e constatadas 

em fiscalização realizada pela comissão, que dizem respeito ao trânsito de Flores da Cunha, 

especialmente no que se refere a: necessidade de providenciar vagas de estacionamento para 

motos e exclusivas para pessoas com deficiência, a pintura da sinalização horizontal onde há 

vagas de idosos e a instalação de placas no entorno do hospital que atentem para a proibição 

de poluição sonora. 

 

 

JUSTIFICATIVA: 

A audiência pública realizada no dia 15 de setembro de 2021 pela Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação Final, representada pelos vereadores Diego Tonet 

(Presidente), Luiz André de Oliveira e Carlos Roberto Forlin teve por objetivo apresentar para 

a população florense o novo Código de Posturas e de Convivência Cidadã. Na ocasião alguns 

munícipes se manifestaram reivindicando melhorias com relação ao trânsito da cidade. Tendo 

isso em vista, no último 08 de outubro de 2021, os vereadores estiveram realizando 

fiscalização em loco e constataram que há necessidade de fazer melhorias em alguns pontos, 

os quais são listados a seguir: 

1. providenciar vagas de estacionamento para motos na área central; 

2. providenciar vagas de estacionamento para pessoas com deficiência na área 

central; 

3. revitalizar a pintura da sinalização horizontal das vagas de idosos; e 

4. instalar placas no entorno do hospital que atentem os cidadãos para a proibição 

de poluição sonora. 

Sendo o que havia para o momento e certos de que a presente indicação 

receberá a devida atenção, subscrevemos. 

 

Câmara de Vereadores de Flores da Cunha, 14 de outubro de 2021. 

 

 

 
Vereador Diego Tonet 

Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final 

 

 

 

Vereador Luiz André de Oliveira              Vereador Carlos Roberto Forlin 


