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PALÁCIO DA LIBERDADE 

S G  

PEDIDO DE INFORMAÇÕES Nº 170/2018 

Assunto: 
Requer informações acerca da falta de providências para evitar a ocorrência de acidentes na 

região de confluência da Avenida Dom Pedro I - O Justiceiro com as Ruas Príncipe Hans-

Adams de Liechtenstein e Dom Sancho I - O Povoador, no Parque dos Príncipes. 

 

CONSIDERANDO que recebi várias reclamações sobre o cruzamento das 

Avenidas Dom Pedro I com a Príncipe Hams Adams e a Rua Dom Sacho I, Parque dos Príncipes, 

do fluxo de veículos que é intenso, principalmente em horários de pico, devido dar acesso a 

diversos bairros; 

CONSIDERANDO a falta de sinalizações horizontal e vertical, onde os 

motoristas ficam indecisos sobre como proceder na rotatória existente entre as avenidas, o que 

acaba resultando em diversos acidentes entre automóveis; 

CONSIDERANDO o risco iminente de acidentes, flagrados pelas câmeras de 

segurança que ali existem, entre carros e motos, colocando em risco a vida das pessoas que por 

ali transitam,  

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 em atendimento à 

população de Jacareí, que deseja saber: 

1.  Qual o motivo da Administração ainda não ter resolvido o problema, nem a 

Secretaria de Mobilidade Urbana não ter atendido de maneira completa o 

que foi solicitado, lombada, redutores de velocidade e sinalizações 

horizontais e verticais no local, uma vez que a solicitação já foi feita também 

através de ofício (anexo)?  

Ao aguardo de manifestação, subscrevo. 

Sala das Sessões, 17 de outubro de 2018 

 

 

FERNANDO DA ÓTICA ORIGINAL 
Vereador - PSC 

 

Tramitado em Sessão 

(   ) Aprovado 

(   ) Rejeitado 
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