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PEDIDO DE INFORMAÇÕES Nº 185/2018 

Assunto: Requer informações acerca da verificação de conversões irregulares no trânsito da Avenida 

Málek Assad, especificamente no trecho defronte do Condomínio Vistta, situado no nº 411 

daquela via, no Jardim Santa Maria. 

 

Considerando que presenciamos vários acidentes na Avenida Málek Assad, 

especificamente no trecho defronte do Condomínio Vistta, onde os veículos dos moradores 

que vem do sentido Centro e pretendem adentrar ao referido condomínio param na via, que 

contém duas faixas contínuas, e fazem a conversão na pista contrária; e 

Considerando que esta conversão indevida já causou muitos acidentes 

envolvendo veículos e motociclistas no referido local, 

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 deste problema? 

2. A legislação de trânsito permite estes tipos de conversões na entrada e 

saída de prédios e condomínios? 

3. Quem foi responsável pela retirada dos tachões que se encontravam 

em frente ao Condomínio Vistta, permitindo, assim, a conversão dos veículos que vêm do 

sentido Centro e adentram no referido condomínio? 

4. Existe alguma previsão de melhoria por parte da Secretaria de 

Mobilidade Urbana a fim de facilitar o acesso dos moradores ao referido condomínio e diminuir 

o número de acidentes no referido local? Em caso positivo, qual a data prevista? 

 

Enviamos fotos do local e, ao aguardo de manifestação, subscrevemos. 

 

Sala das Sessões, 31 de outubro de 2018. 

 

 

VALMIR DO PARQUE MEIA LUA 
Vereador – Líder do DC 

Vice-Presidente  

Tramitado em Sessão 

(   ) Aprovado 

(   ) Rejeitado 
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