
REQUERIMENTO Nº. 028/2013 
Apresentado em Sessão Ordinária de: 06 de Maio de 2013 
Autoria:- Vereador GUILHERME OLIVEIRA DA ROCHA. 
 
ASSUNTO: Solicitação ao Ilustríssimo Senhor Comandante do 2º Pelotão da 
Polícia Militar de nossa cidade, para que dentro da maior brevidade possível, nos 
informe sobre a possibilidade de se estar adotando as providências necessárias 
visando inibir, ao mesmo tempo, intensificando a fiscalização dos motoristas, 
principalmente, daqueles que utilizam das vagas de estacionamentos existentes na 
área central. 
 
JUSTIFICATIVA: Assim como é de conhecimento público e notório, estamos 
sofrendo com a carência de vagas de estacionamento, principalmente, na área 
central de nossa cidade. E o que nos deparamos no dia-a-dia, é que muitas dessas 
vagas são ocupadas indevidamente por alguns motoristas em locais proibidos. O 
fato é que esses veículos, ali permanecem, literalmente, parados em locais onde 
não deveriam párar (ou seja: desobedecendo as limitações apontadas nas 
sinalizações horizontais e verticais), prejudicando ainda mais a situação da nossa 
comunidade. Registre-se, porém, que jamais estamos questionando a ação de 
nossos policiais militares que, aliás, prestam seus serviços de maneira exemplar. 
O que estamos aqui é tão somente buscando alternativas com vistas a 
conscientizar os nossos motoristas. Daí porque entendemos razoável que 
adotássemos medidas alternativas, inclusive, de conscientização, com vistas a 
reduzir a carência dessas vagas havidas na área central de nossa querida Regente 
Feijó, com o que contamos com o apoio de Vossa Senhoria e dos demais 
componentes desta respeitosa repartição. Registramos, uma vez mais, que o único 
intuito da atual administração é equacionar toda essa problemática com medidas 
alternativas e amistosas a toda população. 
 
OFICIAR: Ao Ilustríssimo Senhor Comandante do 2º Pelotão da Polícia Militar de 
nossa cidade. 
 
REQUEIRO a sensibilidade dos Nobres Pares, pugnando-se pelo apoio e 
aprovação da matéria ora proposta, tudo em conformidade com as normas 
regimentais vigentes. 

 
Plenário "Pres. Gilberto Malacrida", 06 de Maio de 2013. 

 
 

GUILHERME OLIVEIRA DA ROCHA - Vereador 


