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SENHOR PRESIDENTE:

Requeiro a Mesa, na forma regimental, com a aprovapao do plen5rio
para solicitar ao Excelentissimo Prefeito Sr. Ande Luiz Gomes de Aradjo,
que  realize  estudos  com  o  objetivo  de  viabilizar  a  municipalizapao  do
rfensito em nosso municfpio, em conformidade com o C6digo de Transito
Brasileiro. Segundo o CONATRAN, atualmente no Brasil pouco mais de
1600  municipios  tom  o  tfansito  municipalizado,  sendo  34  na  Parafoa,
dentre os quais destacanos os municipios de Soledade (15.102 habitantes),
Sfro Mamede (7.702 habitantes), Salgado de Sao Felix (12.131 habitantes),
Aroeiras (19.116 habitantes), Fagundes  (11.215  habitantes),  Santa Helena
(5.369  habitantes),  Serraria  (6.068  habitantes),  que  de  certo  modo  tern
realidades parecidas com a nossa e ja municipalizaram o trinsito.

SaLa gas Sess6es da Camara Municipal de Boa Vista,
asa "Dr. Ant6nio Pereira de Almeida",

em 23 de ABRIL de 2021.
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JUSTIFICATIVA
Somos  sabedores que  o Muniofpio ten a competencia privativa,  exclusiva,  pr6pria,  que  e  a  de
legislar sobre assuntos de interesse local e sobre a instrfuicao de tributos de sun competencia. Com o
C6digo de Thfrosito Brasileiro,  no melhor e Dais equilibrado espirito federativo,  prove unia clara
divisao de responsabilidade e uma s6lida parceria entre 6rgaos federals, estaduais e municipais. Os
municipios,  em  particular,  tiveram  sun  esfera  de  competencia  substancialmente  alnpliada  no
tratamento  das  questdes  de  transito.  Alias,  nada  mats justo  se  consideramos  que  6  nele  que  o
cidadao efedvamente mora, trabalha e se movimenta, ali encontrando sun circunscriqao correta e
imediata               de               vida               comunjtata               e               expressao               politica.

A municipalizacto do trausito e  o processo legal,  admjnistrativo e t6cnico, por meio do  qunl  o
municipio   assume   integralmente   a   respousabilidade   pelos   seguintes   servi9os:   Engenharia,
Fiscalizapao, Educapao de transito, Levantamento, analise e controle de dados estatisticos, Juntas
Administrativas de Recursos de lnfrapdes - Jaris.

Para os municipios se ilrfegrarem ao Sistema Nacional de Tfansito, exercendo suas compctencjas,
precisam criar uni 6rgto muniof pal executivo de dsnsito com estrrfua para desenvolver atividades
de engenharia de tlIfego, fiscalizapfro de trausito e controle e anitise de estatistica.  Confome o
porte do municipio podefa ser reestruturado uma secretaria ja existente,  criando uma divisao ou
coordenapto  de  rfensito,  urn  departamento,  uma  autarquia,  de  acordo  com  as  necessidades  e
interesse do prefejto.

Diante do exposto acima, espero contar com a compreensao dos colegas vereadores para a
sun aprovapao e, que este requerimento possa seusibilizar o  Sr.  Prefeito para que o mesmo seja
atendido.

Sala das Sessdes da Cinara Mulcipal de Boa Vista,
Casa "Iir. Ant6nio Pereira de Almeida",

em 23 de ABRH, de 2021.


