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                                                     Senhor Presidente: 

 O Vereador que este subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos 

regimentais que, após ouvido o Douto Plenário e, se aprovado, que esta 

Casa: 

 Solicite ao Setor de Trânsito da prefeitura de Osório em conjunto com o 

Conselho Municipal de Trânsito a realização de uma ampla e educativa campanha 

de educação no trânsito com abrangência nos veículos de comunicação do 

município como rádios, jornais e sites na propagação de informações que 

contribuam para a diminuição no número de acidentes na cidade e seu entorno. 

                                                           Justificativa: 

 

 Atualmente, segundo dados do Detran deste ano de 2018, o município de 

Osório tem uma frota em circulação de 30.518 veículos. Destes, 19.368 são 

automóveis e 4.735 são motocicletas. Toda a semana são registrados acidentes, 

muitas vezes causados por imprudência e falta de educação e informação sobre as 

leis de trânsito. Apesar da cidade estar bem sinalizada, principalmente, em seus 

cruzamentos, é preciso reforçar as informações corretas sobre as regras de trânsito 

entre a população a fim de diminuir o número de acidentes que, por vezes, deixam 

feridos e até vítimas fatais. A campanha poderia ser realizada com informações 

objetivas por meio de folheteria, anúncios e spots no rádio. 



                                                    

                       
ESTADO DO RIO GRANDE   DO SUL                                            

CÂMARA MUNICIPAL DE OSÓRIO  

    BANCADA  PDT   

  

 PEDIDO DE INDICAÇÃO                          Nº           2018.  

 AUTOR: Vereador Marcos Bolzan 

 ENTRADA:    /   /2018 

 ENVIADO POR:                              

 RESPONDIDO:_____________________________________________ 

  

                                                                                            ( Lei Municipal 3.065 de 28.07.99) 

                             Av. Jorge Dariva, 1211, Osório- RS- CEP: 95520-000- Cx: Postal 248- Fone Fax (051) 3663.4900  
                                                                                        www.camaraosorio.rs.gov.br 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

Sala de Sessões,  14 de março de 2018. 

 

 

 

______________________________________          

   Vereador Marcos Bolzan               

                            Bancada do PDT                                             

 

 

                        

                                                                  

 


