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REQUERIMENTO Nº 104/17  

 

 

CONSIDERANDO que este Vereador foi procurado por moradores da Rua João Vieira Nunes 

que é uma das principais e mais movimentadas vias do bairro Parque Jataí. Esses moradores 

estão preocupados com a segurança dos transeuntes, devido ao intenso fluxo de veículos que 

existe no local, haja vista que, nessa via encontram-se diversas casas comerciais, tais como: 

padaria, mercado, bazar, farmácia, academia e outros; 

 

CONSIDERANDO que, em atenção aos reclamos dos moradores, estivemos no local e, 

pudemos observar que, com o sentido duplo de mão de direção e o estacionamento dos veículos 

nos dois lados da referida rua, a insegurança para os transeuntes que por ali circulam, se torna 

ainda maior; e, a situação fica mais complicada em horário de pico, pois os veículos estacionados 

na curva acabam dificultando a visibilidade das pessoas, confundindo os pedestres, que por sua 

vez, aguardam o momento mais seguro para continuar sua caminhada ou travessia; e, 

 

CONSIDERANDO finalmente que, são diversas, as vias públicas de nosso município, nas 

quais, após análise técnica do setor competente, visando à segurança de pedestres e motoristas, 

tiveram modificados o sentido de mão dupla de direção para mão única. 

 

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) A Administração Municipal poderia, através do setor competente, realizar estudos visando 

encontrar alternativas para que o trânsito da Rua João Vieira Nunes, no bairro Parque Jataí, 

passe a fluir com maior eficiência, em sentido único de direção, garantindo assim uma maior 

segurança aos motoristas e pedestres? 

 

b) Em caso positivo, para quando o referido estudo e a mudança do sentido de direção poderão 

ser realizados? 

 

 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 21 de março de 2017. 

 

 

 
MAURO PAULINO MENDES 

Vereador 


