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REQUERIMENTO Nº 455/17 

 

 

CONSIDERANDO que, este Vereador foi procurado por munícipes e os mesmos relataram que, 

nas principais vias deste munícipio, o excesso de ruídos e poluentes emitidos por veículos 

automotores está afetando a saúde física e mental da população, causando transtornos às pessoas 

que residem próximas a essas vias. Sabe-se que, os altos níveis de decibéis provocados pelo barulho 

constante proveniente de veículos automotores perturbam o silêncio, incomodam o bem-estar e o 

sossego alheio, bem como o excesso de emissão de substâncias poluentes (causada pelos veículos), 

pode se tornar nocivo à saúde das pessoas, e também, ao meio ambiente. Para exemplificar o que 

estamos afirmando mencionamos as ocorrências constantes nas seguintes Avenidas: Luís do 

Patrocíno Fernandes, Trinta e Um de Março e São João, entre outras; 

 

CONSIDERANDO ainda que, em face do Artigo 95 do Código Municipal de Posturas, é proibido 

perturbar o bem-estar e o sossego público ou o direito de vizinhança com ruídos, sons excessivos e 

incômodos de qualquer natureza, devendo sempre ser mantida a boa ordem e a tranquilidade da 

população, podendo ainda ser analisada a viabilidade da aplicação da Lei do Silêncio, que tem 

como objetivo combater a poluição sonora na cidade e tornar mais agradável a convivência entre 

todos;  

 

CONSIDERANDO finalmente que, diante dessa problemática levantada pelos munícipes, 

acreditamos que, seria interessante que a Prefeitura providenciasse a fiscalização da emissão de tais 

agentes poluentes causados pelos veículos, para tornar mais pacífica a convivência nas vias mais 

movimentadas do município. 
 

Diante do exposto, REQUEIRO à Mesa, na forma regimental, ouvido o Plenário, se oficie ao 

Senhor Prefeito Municipal, para que nos informe o seguinte: 

 

a) É realizado algum tipo de fiscalização e/ou avaliação da emissão de gases poluentes (“fumaça 

preta”) pelos veículos e da poluição sonora causada pelos mesmos, as quais podem trazer 

perturbação para o bem-estar da população?  

 

b) A Administração Municipal, através do SIIC - Serviço Integrado de Informação ao Cidadão 

vem recebendo reclamações deste tipo, para a tomada das providências cabíveis por meio do 

setor competente? 

 

c) A Secretaria Municipal do Meio Ambiente poderia fazer uma campanha para conscientização 

da população e fazer a verificação de tais poluições causadas por veículos automotores nas vias 

principais deste município, trazendo ainda soluções para essa problemática?  

 

d) A programação de futuras fiscalizações (do tipo “blitz”) poderia contar com a participação de 

outros órgãos, como a Polícia Militar, Policial Civil e Guarda Municipal? 

 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 28 de novembro de 2017. 

 

 

BRUNO MARTINS DE ALMEIDA 

Vereador 


