
REQUERIMENTO N° 

REQUEIRO à Douta Mesa Diretiva, na forma regimental e após ouvir a respeito 
o coleto Plenário desta casa legislativa, para que seja oficiado ao Excelentíssimo 
Prefeito Municipal Sr. Walter Hideki Tajiri, que interceda junto a Secretaria Transito 
para que fiscalize e autue, através dos agentes de trânsito do município, os 
condutores que vem cometendo infrações tais como parar em cima da faixa de 
pedestres, deixar o veículo estacionado no passeio atrapalhando assim, a passagem 
dos pedestres e estacionando em locais proibidos, a fim de fazer-se cumprir os 
objetivos por uma convivência mais harmoniosa entre os principais usuários do 
trânsito: motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres, procurando manter a ordem 
segundo o CTB (Código de Trânsito Brasileiro). 

JUSTIFICATIVA: Tal solicitação prende-se ao fato da atuação dos órgãos 
fiscalizadores do trânsito ter grande influência na mudança de comportamento dos 
usuários e na melhor fluidez do trânsito, no que tange a mobilidade urbana. Vale 
ressaltar que, o papel do agente de trânsito, além do que traz o CTB, que está em 
fiscalizar o cometimento de infrações e colaborar com a organização do fluxo de 
veículos, age também, como educador e organizador para manter a disciplina nas vias 
públicas das cidades. 

É constante ao andarmos pelo nosso município nos depararmos com diversos 
veículos cometendo infrações inaceitáveis, como por exemplo, estacionar em cima do 
passeio, tirando assim, o acesso dos pedestres que precisam passar pelo meio da via 
devido à falta de espaço, ou ainda parando em cima da faixa destinada ao pedestre. 
Logo, é preciso que haja uma melhor fiscalização a fim de manter a ordem e coibir 
infrações priorizando o respeito mútuo e a cidadania para que o fluxo de condutores e 
pedestres seja feito de forma harmoniosa. 

Na espera de ver atendida esta solicitação, aproveito a 
oportunidade para reiterar a vossa Excelência os meus sinceros votos de estima e 
consideração. 

Câmara Municipal de Biritiba Mirim, Plenário João Suharo Makyiama, 19! fevereiro! 
2020. 


