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Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito 

Municipal sobre implantação de radar fixo em 

avenida no bairro Parque Três Marias. 

 

Senhor Presidente,  

 

 

Considerando que o controle de velocidade por radar é muito 

importante para o centro urbano, principalmente porque a alta velocidade é a maior causa de 

atropelamentos e de acidentes; 

 

Considerando que dados do DNIT - Departamento Nacional de 

Infraestrutura e Transporte - mostram que a implantação da fiscalização eletrônica em pontos 

críticos de vias urbanas contribuiu para a redução de aproximadamente 70% dos acidentes de 

trânsito; 

 

Considerando que a Avenida Joaquim Ferreira da Silva é muito 

utilizada por pedestres, principalmente alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental 

Professor Walther de Oliveira; 

 

Considerando que fomos procurados por munícipe que reside no 

bairro Parque Três Marias; 

 

Considerando que em resposta ao requerimento 670/2017, de 

autoria do Vereador Rodson Lima Bobi, a Secretaria de Mobilidade Urbana informou que a 

Avenida Joaquim Ferreira da Silva constava na programação para receber a implantação de 

radar fixo. 

 

 

Assim sendo, é que:  
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REQUEREMOS à Nobre Mesa, ouvido o Plenário, dispensadas 

as demais formalidades de praxe, seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, solicitando a 

V. Exª. para que se digne informar a esta Casa o quanto segue: 

 

I- Qual o prazo para a instalação do radar fixo na avenida 

mencionada no requerimento? 

II – Há um estudo técnico que define a velocidade máxima 

permitida e o ponto de instalação do radar fixo? Solicita-se o envio do estudo para 

verificação. 

III- Existe um cronograma para implantação de radar fixo 

no município? Solicita-se o envio do documento para acompanhamento. 

 

 

   

Plenário “Jaurés Guisard”, 06 de Agosto de 2018. 

 

Vereadora Loreny (PPS) 


