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REQUERIMENTO Nº 157/18  

 

 
CONSIDERANDO que, a Rua Francisca Lucas Bonilha (continuação da Avenida Tiradentes) é uma 

via de grande tráfego de pedestres e veículos, que dá acesso ao Parque do Matão, ao bairro Parque 

Bela Vista; à Avenida Gisele Constantino, e a outras localidades; 

 

CONSIDERANDO que, há tempos que os moradores noticiam várias colisões e o perigo iminente 

de atropelamentos, principalmente, na curva, entre a Viela João Cícero da Silva e a antiga "bica 

d'água", inclusive, no último dia 28 de maio, ocorreu uma colisão entre um carro e uma motocicleta; 

 

CONSIDERANDO que, muitos moradores dos bairros Parque Bela Vista e Vossoroca, precisam 

transitar por essa perigosa via pública para se deslocarem para diversos locais daquela região, onde 

há pelo menos duas escolas (EMEIEF “Antônio Marciano” e Escola Estadual “Prof. Daniel 

Verano”). Ressalte-se que, se trata de acessos principais à região alta do Parque Bela Vista, à 

Unidade Básica de Saúde do bairro e diversos estabelecimentos comerciais; 

 

CONSIDERANDO ainda que, há anos, os moradores vêm solicitando providências do Poder 

Executivo para a adequada sinalização e instalação de um inibidor de velocidade, na confluência das 

referidas vias (local que apresenta perigo de colisão), sem obterem a devida resposta; 

 

CONSIDERANDO que, a segurança, a fluidez do trânsito e a redução de acidentes de trânsito são 

metas buscadas pela atual Administração, o que traz alento aos desatendidos munícipes; e,  

 

CONSIDERANDO finalmente que, em outubro de 2017, já apresentamos ao Senhor Prefeito a 

problemática que ora relatamos, através do Requerimento nº 407/17, porém, ainda não fomos 

atendidos nas reivindicações apresentadas. 

 

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) Há possibilidade de o setor competente construir, em caráter de urgência, uma lombotravessia 

na Rua Francisca Lucas Bonilha, defronte à Viela João Cícero da Silva, próximo ao imóvel 

número 365 da Avenida Tiradentes? 

 

b) Caso não seja possível atender ao pedido dos moradores, há possibilidade de reforçar as 

sinalizações (de solo e vertical), inclusive, com a pintura da palavra "CUIDADO", no solo; e, a 

sinalização proibitiva de estacionamento, no trecho da Rua Francisca Lucas Bonilha, entre a 

Viela João Cícero da Silva e a antiga "bica d'água", principalmente, do lado da via no sentido 

centro-bairro?  

 

 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 5 de junho de 2018. 

 

 

 

LUIZ CARLOS DOS SANTOS 

Vereador 


