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Câmara Municipal 
de Curitiba

PROPOSIÇÃO N° 044.09919.2017 
 

A Vereadora Maria Leticia Fagundes infra-assinada, no uso de suas atribuições
legais, submete à apreciação da Câmara Municipal de Curitiba a seguinte
proposição:

Requerimento à Prefeitura de Curitiba

EMENTA

Solicito com medida de urgência
"Travessia Elevada com
pintura de faixa de pedestres"
na Rua Campos Sales em frente a
Escola Municipal Professor
Brandão. Bairro Alto da Glória.

Requer à Mesa, na forma regimental, que seja encaminhado expediente ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, solicitando com medida de urgência
"Travessia Elevada" com pintura de faixa de pedestres na Rua Campos Sales
em frente a Escola Municipal Professor Brandão. Bairro Alto da Glória.
 

 
Palácio Rio Branco, 04 de agosto de 2017 

 
 

Maria Leticia Fagundes 
Vereadora

 

Justificativa

Travessia Elevada" com pintura de faixa de pedestres na Rua Campos Sales
em frente a Escola Municipal Professor Brandão. Fizemos visita no local e
fomos abordados pelos moradores da região que relataram que a frequência dos
acidentes que ocorrem diariamente é preocupante, inclusive com vários óbitos
ocorridos. conforme matéria divulgada na Banda B, o filho do empresário dono
da loja Pedroso Rei dos Tapetes, tradicional empresa curitibana, Guilherme
Pedroso de Moraes, de 35 anos, morreu no fim da noite desta quinta-feira (3)
em um grave acidente no bairro Centro Cívico, em Curitiba.
O rapaz, que tinha se casado há poucos dias, seguia pela rua Lisymaco Ferreira
da Costa quando, ao se aproximar da Marechal Hermes, perdeu o controle de um
veículo Citroen Preto e bateu de frente com um poste e capotou em seguida.
Nem mesmo o airbag do veículo foi suficiente para salvar o motorista.
Moradores da região comentaram que acidentes graves ali são frequentes e em
outras oportunidades já viram carros invadindo prédios, estacionamentos e até
um ponto de ônibus.
Para a moradora de um prédio que fica na esquina do acidente, Inajará Moraes,
um redutor de velocidade resolveria parte dos problemas da via. "Acontece
acidente quase que diariamente aqui. Nós já reclamamos junto à prefeitura, no
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acidente quase que diariamente aqui. Nós já reclamamos junto à prefeitura, no
entanto foi colocada uma lombada eletrônica lá para trás, mas não está sendo
suficiente", lamentou. 
Devido ao exposto a medida ora proposta se faz necessária e urgente. 
 
 


