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PEDIDO DE INFORMAÇÕES Nº 164/2018 

Assunto: Requer informações acerca da retirada de lombadas eletrônicas e radares das vias públicas 

de nossa cidade. 

 

CONSIDERANDO que as lombadas eletrônicas e os radares são 

equipamentos essenciais para que tenhamos um trânsito seguro, tanto para os pedestres 

quanto para os motoristas; 

CONSIDERANDO que esses instrumentos são utilizados com o propósito 

de controlar a velocidade do tráfego, funcionando também como inibidores para motoristas 

que insistem em desrespeitar as leis de trânsito; 

CONSIDERANDO que as vias são públicas e a circulação de veículos e 

pedestres é regida pela legislação de trânsito; 

CONSIDERANDO que é sempre importante lembrar que nunca devemos 

beber e dirigir, e que isso coloca em risco a própria vida e a dos outros que trafegam pelas 

vias públicas; e 

CONSIDERANDO, por fim, que a Constituição Federal determina ser 

dever da Administração Municipal investir na qualidade e segurança das vias públicas 

abertas para a circulação de veículos e pedestres, refletindo diretamente na economia, 

saúde e bem-estar da população, 

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. Por quais motivos foram retirados os radares e lombadas eletrônicas 

das vias públicas do Município de Jacareí? 

2. Houve reforço na fiscalização por parte do Departamento de Trânsito 

nos locais onde foram retirados os equipamentos? 

2.1. Em caso negativo, por quais motivos não foi providenciado esse 

reforço? 

Tramitado em Sessão 

(   ) Aprovado 

(   ) Rejeitado 
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3. Especificamente sobre o processo licitatório para a contratação de 

uma empresa prestadora de serviços de trânsito no Município, existe 

alguma previsão de quando ocorrerá a próxima licitação? 

3.1. Em caso positivo, qual a data prevista? 

3.2. Em caso negativo, por quais motivos não há essa previsão? 

Ao aguardo de manifestação, subscrevemos. 

Sala das Sessões, 10 de outubro de 2018. 

 

 

 

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

 


