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Jacareí, 03 de setembro de 2018.

Excelentíssima Senhora Presidente:

Em atendimento ao Ofício n. 083/8/2018-CMP, dessa Casa Legislativa,

datado de 23 de agosto de 2018, recebido nesta Prefeitura no dia 23 de agosto de

2018, referente ao Pedido de Informações n.? 135/18, de autoria do vereador Valmir do

Parque Meia Lua, venho prestar as seguintes informações:

1. A Administração Pública tem realizado ações no sentido de diminuir

os acidentes de trâns ito por meio de investimentos expressivos em mídia e ações

educativas nas escolas e também em faixas de pedestres.

Foram entregues 3.600 panfletos em faixas de pedestres em ações

realizadas do início de 2017 até :

- 10 ações nas faixas de pedestres, na Semana do Pedestre em maio

de 2017;

- 4 ações nas faixas de pedestres, na Virada da Mobilidade junto à CIA

do Farol;

- 3 ações nas faixas de pedestres, com Break Da

Cabe destacar que houve redução no número de mortes no Município

se comparados ao ano de 2016, sendo:

- redução de 47% em relação à 2016.

- redução de 50% em relação ao primeiro semestre de 2017.

2. Neste semestre está em andamento a execução do cronograma de

implantação de lombadas tipo A e tipo B (art . 3° da Resolução nO 600 do CONTRAN 

Conselho Nacional de Trânsito) nas vias locais dos bairros.
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Para o primeiro semestre de 2019 estão previstas a instalação de

travessias elevadas ou outros dispositivos de segurança viária em travessias arteriais

da cidade.

Atenciosamente,
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IZAIAS JOSÉ DE SANTANA

Prefeito do Município de Jacarei

Sua Excelência a Senhora
LUCIMAR PONCIANO
Presidente da Câmara Municipal de Jacarei - SP
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