
 

Prefeitura do Município de Piracicaba 

    Centro Cívico Cultural e Educacional “Florivaldo Coelho Prates” 
Estado de São Paulo - Brasil 

Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes 
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 CEP: 13417-370 – Tel: (19) 3401 1111 

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO – LOMBADA 

 

NOME SOLICITANTE: _________________________________________ CPF: ___________________ 

DATA NASC.: ____/____/_______ TELEFONE: _______________ EMAIL:_______________________ 

REPRESENTA ALGUMA INSTITUIÇÃO? (   ) NÃO  (   ) SIM: _________________________________ 

ENDEREÇO: ____________________________________, no ______. BAIRRO: ___________________ 

 

 

Nós, abaixo-assinados, moradores ou comerciantes da Rua ______________________________________, 

Bairro _____________________, solicitamos a: (   ) Instalação           (   ) Manutenção            (   ) Retirada 

de lombada próxima aos imóveis de números ________________, conforme indicado no croqui a seguir. 

 

 

 

Justificativa da solicitação: ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

Estamos cientes das vantagens e desvantagens do obstáculo: 

 
Vantagens: 

 Redução da velocidade dos veículos na via, proporcionando maior segurança na travessia de pedestres 

e diminuição de acidentes de maior gravidade. 
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Nota: O redutor deve ficar próximo 

a poste de iluminação e distante de 

boca de lobo, poço de visita, saída 

de rede de água pluvial, hidrante e 

guia rebaixada. 
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Desvantagens: 

 A frenagem e aceleração dos veículos na proximidade da lombada aumentam a poluição sonora; 

 Há um aumento no consumo de combustível dos veículos que transitam neste trecho; 

 O tráfego pode ser deslocado para ruas vizinhas, com o intuito de evitar passar pelo obstáculo; 

 A fluidez do trânsito como um todo diminui, deixando o trajeto mais lento e causando atrasos para 

atendimento de veículos de socorro e emergências; além do atraso no atendimento do transporte 

coletivo (ônibus); 

 O obstáculo causa desconforto aos passageiros que estejam em situação especial, como: gestantes e 

pessoas com fratura, entre outras; 

 Não é possível descartar a possibilidade dos motociclistas desviarem do obstáculo, passando pela 

sarjeta ou calçada e mantendo a velocidade elevada, aumentando o risco de acidentes graves.  

 

Declaramos ter ciência das vantagens e desvantagens decorrentes desta solicitação, assim como das demais 

informações constantes na referida portaria. 

Nº do 

imóvel 
Nome Legível CPF 

Sou favorável 

à solicitação ? Assinatura 
SIM NÃO 
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Nº do 

imóvel 
Nome Legível CPF 

Sou favorável 

à solicitação ? Assinatura 

SIM NÃO 

      
      

      
      

      

      
      

      
      

      

      
      

      
      

      
      

      
 

Piracicaba, _______de __________________de 20____. 

 

 

______________________________________________________ 

Solicitante/Nome:     /CPF: 

 

______________________________________________________ 

Morador-lado 1/Nome:     /CPF: 

 

______________________________________________________ 

Morador-lado 2/Nome:     /CPF: 
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