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REQUERIMENTO Nº 218/17  

 

 

CONSIDERANDO que, alguns moradores, preocupados com a segurança dos transeuntes que 

passam frequentemente pela Avenida Izabel Ferreira Coelho, no bairro Vila Garcia, 

principalmente, das crianças que entram e saem da unidade escolar ali existente, nos procuraram 

pedindo providências junto ao Poder Executivo; 

 

CONSIDERANDO que, a referida via pública é bastante movimentada, haja vista que, ali se 

encontram diversas casas comerciais, tais como: padaria, mercado, bazar, salão de cabeleireiro e 

outros. Frise-se que, principalmente, na altura do imóvel número 150, onde há uma unidade 

escolar, o local torna-se ainda mais perigoso. Por exemplo, em horário de pico, torna-se difícil 

para os pedestres fazerem a travessia da via pública, onde, muitas vezes, acaba acontecendo 

atropelamentos. Aliás, há inúmeros casos de acidentes nessa localidade; e, 

 

CONSIDERANDO finalmente que, a nosso ver, a implantação de lombotravessias na área 

central de nosso município em governos passados, após análise técnica do setor competente, deu 

resultado; pois, reduziu sobremaneira o número de vítimas de atropelamentos; além disso, 

observa-se que os motoristas, educadamente, param seus veículos, permitindo a passagem dos 

pedestres. Isto posto, entendemos que, a construção de uma lombotravessia na Avenida 

Izabel Ferreira Coelho seria a solução para o problema que ora relatamos! 

 

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 do perigo existente no trânsito, no referido trecho da 

Avenida Izabel Ferreira Coelho, na Vila Garcia, onde já aconteceram diversos casos de 

atropelamentos? 

 

b) A Administração poderia transformar a lombada existente defronte ao imóvel número 

150 da referida via pública, em lombotravessia? 

 

c) Em caso positivo, quando essa obra poderá ser realizada? Qual o prazo necessário? 

 

d) Em caso negativo, ao item “b”, qual é o impedimento? 

 

 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 6 de junho de 2017. 
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