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CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ - SP 
PALÁCIO DA LIBERDADE 

S G  

PEDIDO DE INFORMAÇÕES Nº 161/2018 

Assunto: 
Requer informações acerca da construção de faixa elevada para a travessia de pedestres ou 

da instalação de semáforo na Rua Bernardino de Campos, na altura do cruzamento com a 

Rua Prudente de Moraes, no Centro.  

 

CONSIDERANDO que fomos procurados por comerciantes, moradores e 

pedestres solicitando a instalação de faixa elevada para travessia de pedestres no cruzamento da 

Rua Bernardino de Campos com Rua Prudente de Moraes, Centro; 

CONSIDERANDO que nesse cruzamento ocorrem atropelamentos e acidentes 

devido à velocidade de veículos e motos que transitam acima da velocidade permitida; 

CONSIDERANDO que nesse cruzamento é grande o fluxo de pedestres que 

cruzam a via devido ao comércio e escolas existentes no local; 

CONSIDERANDO que enviamos o Ofício nº 093, na data de 09/01/2018, e a 

Indicação nº 1788, na data de 15/08/2018, mas nenhuma medida foi tomada para resolver o 

problema, 

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 Prefeitura de Jacareí vai instalar faixa elevada para travessia de pedestres ou semáforo no 

cruzamento da Rua Bernardino de Campos com a Rua Prudentes de Moraes, Centro? 

1.1- Em caso positivo, quando será instalado? 

1.2 - Em caso negativo, qual é a justificativa para não instalar? 

2. Será tomada alguma medida concreta para resolver o problema de travessia e alta velocidade 

praticada pelos motoristas nesse cruzamento? 

Ao aguardo de manifestação, subscrevemos. 

Sala das Sessões, 03 de outubro de 2018 

 
 

LUÍS FLAVIO (FLAVINHO) 
Vereador - PT 

Tramitado em Sessão 

(   ) Aprovado 

(   ) Rejeitado 


