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Excelentíssimo Senhor Prefeito, 
 

 
Com aprovação do plenário e a pedido dos moradores do bairro Vila 

Formosa, solicito a Vossa Excelência, algumas medidas para a garantia da segurança e 

melhoria no trânsito da Avenida Wenceslau Brás: 

 

- solicita estudo para a colocação de um semáforo na altura da Praça João Flávio. O 

pedido justifica-se pelo alto fluxo de veículos, principalmente em horários de pico, 

prejudicando a travessia de pedestres, em sua maioria estudantes e idosos que utilizam os 

pontos de ônibus no local. A pintura de faixas de pedestres também se faz necessária; 

- solicita a reforma e manutenção da Praça João Flávio, que é um ponto de referência 

no município. A praça se encontra em péssimo estado de conservação, necessitando de 

limpeza, pintura e reparos na jardinagem, além da colocação de lixeiras. Solicita ainda a 

mudança de localização dos telefones públicos existentes na praça, já que atrapalham a visão 

para a tomada de ônibus, também a colocação de mais bancos para atender a demanda de 

usuários no local; 

- solicita que a entrada para o posto de combustível também próxima a Praça João 

Flávio seja transferida para 20 metros à frente. A entrada atual se encontra em uma curva, 

fazendo com que haja engavetamento de veículos. No local também ocorreram diversos 

acidentes pelo mesmo motivo, por se tratar de uma avenida de grande fluxo de veículos. Sendo 

assim, o fechamento com tachão evitaria tal transtorno.  

Sendo o que havia, subscrevo-me, 

  
Atenciosamente. 
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