
Câmara Municipal
de Curitiba

PROPOSIÇÃO   N° 062.00122.2021

A Vereadora , no uso de suas atribuições legais, submete àMaria Leticia
apreciação da Câmara Municipal de Curitiba a seguinte proposição:

Requerimento de Pedido de informações oficiais do Município

EMENTA

Solicita informações sobre
acidentes de trânsito, canaletas de
ônibus, passarelas para pedestres
e outros na cidade de Curitiba.

Requer à Mesa, na forma regimental, seja encaminhado expediente à Prefeitura 
Municipal de Curitiba, Secretaria Municipal de Urbanismo, Secretaria 

 solicitando as seguintes,Municipal de Trânsito - SETRAN e à URBS
informações:

 

1. Acerca dos acidentes de trânsito na cidade de Curitiba: 

 

Por meio de qual canal é possível ter acesso aos registros estatísticos dos acidentes de trânsito; 
vias onde aconteceram os acidentes; limites de velocidade das vias e número de pessoas 
envolvidas nos últimos dez anos?
Quantos atropelamentos de pedestres envolvendo ônibus foram registrados nos últimos dez 
anos? 
Quantos atropelamentos de ciclistas envolvendo ônibus foram registrados nos últimos dez 
anos? 
Quantas mortes de pedestres envolvendo ônibus foram registradas nos últimos dez anos?
Quantas mortes de ciclistas envolvendo ônibus foram registradas nos últimos dez anos?

2. Acerca das grades implantadas nas canaletas de ônibus:

 

Em quais trechos da cidade há grades de proteção nas canaletas de ônibus?
Quais os critérios para implantação dessas grades?
Há registros de diminuição de acidentes envolvendo ônibus após a implantação dessas 
canaletas?

3. Acerca das passarelas de acesso para pedestres:

 



 

Quantas são as passarelas de acesso para pedestre e onde estão localizadas?
Quais os critérios para implantação dessas passarelas?

4. Acerca das ciclofaixas: 

 

Quais são as vias que possuem ciclofaixa implantada?
Há previsão de implantação de mais ciclofaixas na cidade? Se sim, em quais locais e quando 
acontecerá?
Quais os critérios para implantação de ciclofaixas na cidade?

5. Acerca das ciclovias: 

 

Há previsão de implantação de mais ciclovias na cidade? Se sim, em quais locais e quando 
acontecerá?
Quais os critérios para implantação de ciclovias? 
Há previsão de melhorias das ciclovias já existentes? 
Há previsão de modificações da iluminação nas ciclovias existentes? 

6. Vagas vivas:

 

  Há previsão de regulamentação das chamadas vagas vivas na cidade de Curitiba? Se sim, 
quando será implantada?

Palácio Rio Branco, 03 de março de 2021

Maria Leticia
Vereadora

Justificativa

Este pedido se justifica pelo poder fiscalizador constitucionalmente atribuído aos 
vereadores municipais.


