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PEDIDO DE INFORMAÇÕES Nº 157/2018 

Assunto: 
Requer informações acerca dos excessos de velocidade cometidos na Avenida das 

Indústrias, principalmente na altura do nº 494, no Jardim das Indústrias, bem como a respeito 

da existência de projeto para a construção de lombada no caracterizado trecho. 

 

CONSIDERANDO as frequentes denúncias recebidas por parte de moradores, 

relatando que muitos motoristas não respeitam os limites de velocidade da Avenida das Indústrias, 

principalmente na altura do nº 494, no Jardim das Indústrias; 

CONSIDERANDO que este Vereador já enviou vários ofícios ao Secretário de 

Mobilidade Urbana e na data do dia 18/12/2017 foi protocolado outro, de n° 2942 solicitando 

providências referentes aos acidentes ocorridos na referida Avenida e, principalmente, que é 

quase impossível os moradores cruzarem a avenida para acesso ao ponto de ônibus; 

CONSIDERANDO o relato de moradores sobre uma senhora atropelada no 

referido local e que ficou por vários dias na UTI; 

CONSIDERANDO que a grande preocupação dos moradores é com portadores 

de necessidades especiais e idosos que com frequência fazem a travessia da avenida, sendo 

impossível fazer uma travessia segura devido ao grande fluxo de veículos; 

CONSIDERANDO que nos finais de semana o risco de acidente é constante 

devido aos motoristas praticarem alta velocidade; 

CONSIDERANDO que a única maneira de solucionar o problema e diminuir o 

excesso de velocidade seria a colocação de lombada elevada, 

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. A Secretaria de Mobilidade Urbana tem conhecimento do problema? 

2. Existe algum projeto para a construção de lombadas elevadas no local? 

2.1 - Em caso positivo, qual a data prevista? 

Ao aguardo de manifestação, subscrevemos. 

Sala das Sessões, 03 de outubro de 2018 

 

VALMIR DO PARQUE MEIA LUA 
Vereador – Líder do DC 

Vice-Presidente 
 

Tramitado em Sessão 

(   ) Aprovado 

(   ) Rejeitado 
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