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1. INDICAMOS estudos urgentes para o retorno do estacionamento de 

carros na Av. Santa Helena, localizada no bairro São João. 

Conhecedores que somos dos problemas de trânsito nesta região,  

entendemos que é importante que haja mudanças. No entanto, 

temos para nós que a alteração realizada naquela via com a 

retirada área lateral de estacionamento em nada beneficiou a 

situação do trânsito local, vez que não houve a delimitação de uma 

terceira faixa de rolamento, mas somente foram alargadas as duas 

já existentes. 

Salientamos que a ret irada do estacionamento da via em questão 

implica em problemas para os moradores e comerciantes da região. 

Assim, pedimos a reativação da área marginal de estacionamento 

na Avenida Santa Helena, ao menos no primeiro trecho da via, 

compreendido da Rua Duque de Caxias até a Rua José de Moraes, 

estendendo-se, no mínimo, até a Rua São Benedito, o que será 

bastante úti l. 

Em não sendo possível o restabelecimento da área marginal de 

estacionamento no últ imo trecho ora destacado, que vai da Rua 

José de Moraes até a Rua São Benedito, rogamos especial atenção 

quanto à situação dos comerciantes atingidos pela mudança 

implementada e pedimos ao Executivo Municipal que busque por 

alternativas para solucionar o problema gerado, pois nas vias da 

redondeza não há vagas rotat ivas nem tampouco estacionamentos 

que possam suprir as necessidades existentes. 

Por f im, solicitamos que o estacionamento à margem da Rua Santa 

Helena seja l iberado no período noturno. 
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Sem mais para o momento, na certeza de que haveremos de 

receber especial atenção ao solicitado, registramos sinceros 

agradecimentos. 
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