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PEDIDO DE INFORMAÇÕES Nº 14/2018 

Assunto: Requer informações acerca do número de atropelamentos junto às faixas para a travessia de 

pedestres no Município e quanto às providências que podem ser adotadas para garantir a 

segurança do pedestre. 

 

Considerando que a Secretaria de Mobilidade Urbana tem como 

responsabilidade garantir as melhores condições de segurança e de fluidez no 

deslocamento de pessoas, veículos e cargas da cidade, e que este trabalho é realizado 

por meio da atuação de planejamento, fiscalização e educação do trânsito local; 

Considerando que inúmeros bairros enfrentam cotidianamente 

problemas no trânsito, principalmente com relação à falta de segurança no deslocamento 

de pedestres durante a travessia das vias locais, seja por falta de sinalização ou de 

dispositivos de segurança; 

Considerando a grande quantidade de atropelamentos de pedestres 

registrados nos últimos meses nas faixas destinadas a eles, especialmente naquelas 

faixas que não contam com sinalização semafórica; 

Considerando que a legislação conta com previsão legal para a 

implantação de medidores de velocidade do tipo lombada eletrônica ou pardal, conforme 

o § 2º do artigo 280 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e a Resolução do Contran nº 

396/2011; implantação de ondulações transversais, lombadas e quebra-molas, conforme 

o artigo 94 do CTB e a Resolução do Contran nº 600/2016; e instalação de faixas elevadas 

para a travessia de pedestres, conforme a Resolução do Contran nº 495/2014 e os incisos 

I, II e III do artigo 214 do CTB; e 

Considerando, por fim, ser função primordial do Poder Legislativo 

“fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo”, conforme tutela o inciso XXIII do Art. 

28 da Lei Orgânica Municipal e artigos 70 a 75 da Constituição Federal, 

Tramitado em Sessão 

(   ) Aprovado 

(   ) Rejeitado 
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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. Qual é o número total de atropelamentos registrados no Município de 

Jacareí durante o deslocamento de pedestres nas faixas de travessia das vias urbanas 

nos últimos 3 anos? 

2. Qual é o número de atropelamentos registrados no Município durante 

o deslocamento de pedestres nas faixas de travessias dotadas com sinalização 

semafórica nas vias urbanas de Jacareí nos últimos 3 anos? 

3. Qual é o número de atropelamentos registrados no Município durante 

o deslocamento de pedestres nas faixas de travessias não dotadas de sinalização 

semafórica nas vias urbanas de Jacareí nos últimos 3 anos? 

4. Quais providências já estão sendo tomadas ou são previstas para 

garantir a travessia segura dos pedestres nas vias urbanas de Jacareí? 

5. Existe a possibilidade de se posicionar um agente de trânsito para 

controlar, fiscalizar e auxiliar na travessia de pedestres nas vias de maior movimento de 

veículos e pedestres, especialmente de idosos e deficientes visuais? 

6. Qual é o número de atropelamentos registrados nos últimos 3 anos 

especificamente nas faixas de travessia de pedestres localizadas na Praça Charles Gates, 

localizada no Jardim das Indústrias? 

Ao aguardo de manifestação, subscrevemos. 

Sala das Sessões, 21 de fevereiro de 2018. 

 

 

 

SÔNIA REGINA GONÇALVES 
(Sônia Patas da Amizade) 
Vereadora - Líder do PSB 


