
  

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

CÂMARA MUNICIPAL DE ROCHEDO 

PLENÁRIO DAS DELIBERAÇÕES 

 
P 
R 
O 
T 
O 
C 
O 
L 
O 

 
 

Recebemos 
15/03/2022 

 
__________________ 

(      ) Projeto de lei 
(      ) Projeto Decreto Legislativo 
(      ) Projeto de Resolução 
(      ) Requerimento 
(  x ) Indicação 
(      )Moção 
(      ) Emenda 
(      ) Pedido de Informação 
(      ) Pedido de Providência 

 
 
 
 
 

Nº: 031/2022 

 

 

Av. EVANGELINA VIEIRA DE SOUZA Nº 663 – Tel. (67) 3289 -1263 – CEP 79450-000 – Rochedo – Mato Grosso Sul. 
www.cmrochedo.ms.gov.brEmail-cmrochedo@hotmail.com 

 

INDICAÇÃO Nº. 031/2022 

 

O Vereador WALDEMIR LÚCIO RÔMULO, autor da presente Indicação, após ouvido o soberano 
Plenário desta Casa de Leis, SOLICITA que seja encaminhado expediente aos Excelentíssimo Senhor 
FRANCISCO DE PAULA RIBEIRO JÚNIOR, solicitando a viabilidade de construir estacionamento de 45grause 
guardrail (corrimão de segurança) no canteiro entre a MS-080 e Rua Vitalina Pereira Ramos, iniciando na Praça 
“Maria Sem Troco” até Rua Oscar Barbosa Souto,na cidade de Rochedo/MS. 

 

JUSTIFICATIVA  

O ginásio é um local de lazer e que muitas vezes recebe uma grande quantidade de visitantes, 
necessitando de maiores quantidades de vagas para estacionamento, motivo pelo qual solicita a construção de 
estacionamento em diagonal (estacionamento em um ângulo de 45°, em atenção à existência de um largo 
canteiro que pode ser utilizado).  

Desta feira, o motivo da construção do estacionamento na diagonal na rua acima mencionada se 
dá devido às constantes reclamações de quem trafega pela via, a qual fica com difícil circulação, 
impossibilitando o tráfego de veículos em sentido oposto. Tal fluxo se dá pela feira e o estacionamento 
anteriormente utilizado foi reduzido com a construção de novas quadras de esporte no Ginásio. 

 
Logo, o pedido visa promover a segurança e melhorar a circulação de veículos que trafegam na 

rua. 
 
 

Plenário das Deliberações “Ademar Gomes Sandim”, em Rochedo/MS, 17 de Março de 2022. 

 

WALDEMIR LÚCIO RÔMULO 
VEREADOR 
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