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PEDIDO DE INFORMAÇÕES Nº 159/2018 

Assunto: Requer informações acerca da falta de faixa elevada para a travessia de pedestres na 

Avenida Getúlio Vargas, no trecho defronte do Supermercado Shibata, no Jardim Califórnia. 

 

CONSIDERANDO as diversas reclamações de munícipes recebidas em meu 

gabinete com relação à falta de uma faixa elevada para travessia de pedestres na Avenida Getúlio 

Vargas, no trecho defronte do Supermercado Shibata, no Jardim Califórnia, (fotos anexas); 

CONSIDERANDO os vários ofícios enviados por este Vereador, nos quais relato 

a necessidade de uma faixa elevada naquele local, uma vez que clientes e moradores reclamam 

da dificuldade em atravessar a referida avenida; 

CONSIDERANDO, ainda, que o fluxo de pedestres no referido trecho é intenso, 

incluindo idosos, cadeirantes, mães com carrinhos de bebê, gestantes, crianças que utilizam 

transporte escolar e funcionários e clientes do supermercado, muitos dos quais necessitam 

atravessar a via com suas compras; e 

CONSIDERANDO, por fim, que a maioria dos condutores de veículos não 

respeita a preferência dos pedestres naquele local, por se tratar de uma avenida de transito rápido, 

o que gera risco de atropelamentos, 

REQUEIRO 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 das dificuldades 

enfrentadas pelos pedestres para atravessarem a Avenida Getúlio Vargas 

no trecho indicado? 

2. Existe projeto de implantação de faixa elevada para travessia de pedestres 

no local? 

2.1. Em caso positivo, qual a data prevista? 

Ao aguardo de manifestação, subscrevo. 

Sala das Sessões, 3 de outubro de 2018. 
 
 
 

 

VALMIR DO PARQUE MEIA LUA 
Vereador - Líder do DC 

Vice-Presidente 

Tramitado em Sessão 

(   ) Aprovado 

(   ) Rejeitado 
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FOTOS: Trecho da Avenida Getúlio Vargas defronte do Supermercado Shibata, no Jardim Califórnia. 


