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REQUERIMENTO Nº 146/17  

 

 

CONSIDERANDO que, a Rua Anália Pereira, no Bairro Itapeva, é uma via que dá acesso a vários 

bairros adjacentes; e, o trânsito intenso vem trazendo grande preocupação aos moradores, pois há algumas 

semanas, mais uma pessoa foi atropelada nessa via pública e se encontra em estado de saúde gravíssimo, 

no hospital; 

 

CONSIDERANDO que, no local onde ocorreu o atropelamento, defronte ao imóvel nº 881, existem 

retornos e uma rua transversal, onde os motoristas que trafegam pelo local sempre encontram dificuldades 

para transporem-se para outra mão de direção (no sentido bairro); enquanto que, faltam sinalizações de 

trânsito no canteiro central da avenida, confundindo assim os motoristas; 

 

CONSIDERANDO que, os moradores estão preocupados com a segurança dos transeuntes, devido ao 

intenso fluxo de veículos que existe no local, haja vista que, nessa via pública encontram-se diversas 

casas comerciais, tais como: padaria, mercado, bazar, farmácia, e outros; 

 

CONSIDERANDO que, apenas para exemplificar, pelo que pudemos observar, a implantação de 

lombotravessias na Avenida 31 de Março em gestões passadas, após análise técnica do setor competente, 

alcançou um bom resultado, pois o número de vítimas de atropelamentos reduziu sobremaneira. 

 

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 tem conhecimento da falta de segurança no trânsito, na Rua Anália Pereira, na 

região do bairro Itapeva, principalmente, no trecho supramencionado? 

 

b) Em caso positivo, existe algum projeto, por parte da Administração, voltado à segurança no trânsito 

do referido trecho da Rua Anália Pereira, como por exemplo: a sinalização de solo, a colocação de 

placas no canteiro central e a construção de lombotravessias, na referida localidade? 

 

c) Caso não haja nenhum projeto, conforme menciona o item “b”, o Chefe do Executivo poderia 

determinar que o setor competente realize os estudos necessários para implantar as referidas 

melhorias? 

 

d) Em caso negativo aos itens "b" e “c”, quais os planos da Administração para solucionar o 

problema? 

 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 18 de abril de 2017. 
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Vereador 


