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Indico à Excelentíssima Mesa, após ouvido o Soberano Plenário, 

que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, o que 

segue: 

1) Os Vereadores solicitam ao Senhor Prefeito que tome as 

providências cabíveis para realização de obras na estrada 

Municipal de Guzolândia, KM 6, que passa pela Fazenda Santo 

Antônio de propriedade do Sr. Adaltio José João Gossn com o fim 

de ampliar a visibilidade em curva acentuada e trecho perigoso. 

Conforme manifestação da Sra. Claudia Gossn, filha do 

proprietário do imóvel rural, esses se dispõe a doar parte da terra 

que for necessário para a realização da obra, bem como material 

para deslocamento da cerca. 

Justificativa: 

De acordo com informações prestadas por Cláudia Gossn, filha 

do proprietário da Fazenda Santo Antônio, o local objeto dessa indicação 

já protagonizou três acidentes automobilísticos. 
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Assim, para a preservação da integridade física das pessoas 

que transitam pela estrada, necessário se faz a realização da obra no 

local com o fim de ampliar a visibilidade e desacentuar a curva. 

Além disso, os proprietários da Fazenda Santo Antônio 

constantemente sofrem prejuízos por conta da situação da estrada, pois 

a cerca da propriedade sempre é avariada por conta dos acidentes. 

Ademais, as vítimas dos acidentes responsabilizam, de forma 

equivocada, os proprietários pelo estado da estrada. 

O Sr. Prefeito já sabe, mas é bom lembrar que é de 

competência do Município o reparo e fiscalização das estradas vicinais 

(art. 50 , incisos IX cc XXXV da LOM). 

Plenário Vereador Gregório José do Prado, 

Guzolândia, 03 de setembro de 2018. 
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