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Jacareí, 06 de março de 2018

Excelentíssima Senhora Presidente:

Em atendimento ao Ofício n. 16/02/2018-CMP, dessa Casa Legislativa

datado de 21 de fevereiro de 2018, recebido nesta Prefeitura no dia 22 de fevereiro d

2018, referente ao Pedido de Informações n.o 14/18, de autoria da Vereadora Sôni

Regina Gonçalves, venho prestar as seguintes informações:

1. Foram registrados 546 (quinhentos e quarenta e seis) atropelamento

de pedestres nos últimos 3 (três) anos.

Ressalte-se que, somente a partir de 2016 se iniciou o levantamento d

registros de atropelamento no Município com ou sem morte, sendo que os ano

anteriores apenas havia registro de mortes por atropelamento.

De acordo com as informações fornecidas pelas autoridades policiai ,

nos boletins de ocorrência não há relatos sobre o local exato desses atropelamento ,

se os mesmos ocorreram no deslocamento sobre as faixas de pedestres, indicand

apenas os logradouros e tipo de acidente.

2. Nos últimos 3 (três) anos constam apenas 1 (um) registro

atropelamento ocorrido em cruzamento com sinalização semafórica.

3. Como já informado na questão número 1 (um), não há relatos n s

boletins de ocorrência sobre o local exato dos atropelamentos, se esses ocorreram u

não no deslocamento sobre as faixas de pedestres, mas apenas informam o

logradouro onde ocorreram.

4. A Secretaria de Mobilidade Urbana têm desenvolvido divers s

campanhas e atividades de conscientização para um trânsito seguro no Município e

Jacareí.
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Em 2017 foram realizadas as seguintes campanhas:

a) Maio: Semana de Segurança para os Pedestres, com a realização d

peças teatrais nas faixas de pedestres, nas principais vias do Município.

b) Agosto: Dia do Pedestre com a realização de ações educativas po

meio da entrega de panfletos e explicações sobre a importância da utilização da

faixas de pedestres para travessia.

c) Setembro: 1a Virada de Mobilidade na Semana Nacional de Trânsito

em parceria com a Companhia Teatral, com a realização de peças teatrais, palestras

blitze educativas nas escolas, fábricas e principais vias do Município, nas própria

faixas de pedestres.

5. Já existe um cronograma diário de fiscalização e controle de tráfego,

onde são prestadas orientações e auxílios aos pedestres por meio das equipes d

agentes de trânsito.

Os locais são previamente definidos, de acordo com o maior fluxo d

pedestres, quais sejam: escolas, rotatórias e cruzamentos, compreendendo a regiã

central e bairros do Município. São exemplos de locais monitorados diariamente:

- Escola Barão de Jacareí, localizada na Praça Independência;

- Escola Lamartine, localizada na Rua Capitão João José de Macedo;

- Creche Escola Jacarezinho, localizada na Rua Ramira Cabral;

- Rotatória Parque Califórnia;

- Cruzamento Avenida Nove de Julho e Avenida Senador Joaqui

Miguel M.M. Siqueira;

- Rua Antônio Afonso e Rua Lamartine Delamare;

- Rua Leitão, próximo ao Museu;

- Praça Barão do Rio Branco.

6. Nos últimos 3 (três) anos, foram registrados 4 (quatr)

atropelamentos na Praça Charles Gates, porém como já informado anteriormente, d

acordo com os registros fornecidos pelas autoridades policiais nos boletins d
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ocorrência, não indicam se estes atropelamentos ocorreram no deslocamento sobre

faixa de pedestres.

Atenciosamente,

~Q~ANA
Prefeitodo Municípiode Jacareí

A Sua Excelência a Senhora
LUCIMAR PONCIANO
Presidente da CâmaraMunicipal de Jacareí- SP
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