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REQUERIMENTO Nº 144/18  

 

 

CONSIDERANDO que, na Avenida Carmen Galan Burgos, no Jardim Archilla é intenso o 

fluxo do trânsito de veículos; 

 

CONSIDERANDO que, há tempos, os moradores reclamam da alta velocidade com que os 

condutores de veículos passam pelo local, causando insegurança no trânsito e riscos de 

acidentes; 

 

CONSIDERANDO que, diante das reclamações dos moradores, em outubro de 2017, 

apresentamos a Indicação nº 772/17, sugerindo ao Senhor Prefeito Municipal, que o setor 

competente estudasse a possibilidade de implantar um redutor de velocidade do tipo lombada ou 

lombotravessia na Avenida Carmen Galan Burgos, lembrando que, a referida via, dá acesso a 

vários comércios e igrejas e a outros bairros circunvizinhos; e, 

 

CONSIDERANDO que, desde a apresentação da Indicação supracitada, o trânsito no local vem 

aumentando sensivelmente, e, preocupando, cada vez mais, os moradores e transeuntes, 

necessitando urgentemente de uma providência por parte do Poder Público. 

 

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) Qual foi a conclusão dos estudos que seriam realizados pelos técnicos da Secretaria de 

Mobilidade Urbana, com relação à Indicação nº 772/17, através da qual solicitamos a 

implantação de um redutor de velocidade do tipo lombotravessia ou de um radar, na 

Avenida Carmen Galan Burgos, na altura do imóvel n° 281, no bairro Jardim Archila? 

 

b) Em caso favorável à nossa solicitação, há possibilidade dessa benfeitoria ser realizada ainda 

neste ano? 

 

c) Em caso negativo, o setor competente poderia, ao menos, realizar com urgência, a 

implantação (pintura) de uma faixa de pedestres no referido local, bem como, a revitalização 

da sinalização vertical e de solo existentes? 

 

 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 29 de maio de 2018. 

 

 

 

LUIZ CARLOS DOS SANTOS 

Vereador 


