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PEDIDO DE INFORMAÇÕES Nº 40/2017 

Assunto: 
Refere-se à instalação de faixas elevadas para travessia de pedestres nas principais vias 

públicas do Parque Meia Lua. 

 

Frequentemente recebemos denúncias de moradores do Parque Meia Lua sobre 

o fato de que muitos veículos não respeitam as faixas para travessia de pedestres e os limites de 

velocidade, de modo que, repetidas vezes, aos finais de semana, acontecem acidentes nas 

principais ruas e avenidas do bairro. 

Desde 2012, vimos solicitando implantação de faixas elevadas nas principais 

vias do Parque Meia Lua, sendo que, em janeiro de 2017, enviamos ao Prefeito Municipal pedido 

de providências referentes aos vários acidentes ocorridos nos percursos onde o fluxo de veículos 

é muito intenso, tais como Avenida Lourenço da Silva, Avenida dos Migrantes, Rua Takeo Ota, 

Rua Arthur Cazarino e Rua Vicente Mazzeo, trajetos estes onde há templos religiosos, creches, 

supermercados e outros comércios. 

Os riscos são constantes devido ao trânsito de veículos em alta velocidade, 

sendo a única solução a colocação de faixas elevadas ao invés de simples faixas para travessia 

de pedestres. Seguem fotos. 

Deste modo, REQUEREMOS à Excelentíssima Senhora Presidente desta Casa, 

ouvido e aprovado pelo Egrégio Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja 

encaminhado ao Senhor Prefeito Municipal de Jacareí o seguinte Pedido de Informações: 

1. Existe algum projeto para a construção de faixas elevadas para travessia de 

pedestres nas principais ruas e avenidas do Parque Meia Lua? 

2. Em caso positivo, qual a data prevista para a implantação das faixas 

elevadas? 

 

Ao aguardo de manifestação, subscrevemos. 

 

Sala das Sessões, 9 de agosto de 2017. 

 

 

VALMIR DO PARQUE MEIA LUA 
Vereador – Líder do PSDC 

Vice-Presidente 

Tramitado em Sessão 

(   ) Aprovado 

(   ) Rejeitado 
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