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REQUERIMENTO Nº. 140/2022 

 

EXMº. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUAQUARA 

O Vereador que este subscreve, solicita à Mesa Diretora que, após ouvido o Plenário e dispensadas as demais 

formalidades regimentais, seja encaminhado à Chefe do Executivo Municipal e á Secretária de Governo do 

Município, à Sra. Danielle Batista Ferreira Agostinone, o seguinte REQUERIMENTO: 

 

 SOLICITA A MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE JAGUAQUARA, INTEGRANDO-O AO SISTEMA 
NACIONAL DE TRÂNSITO (SNT), PARA QUE O MUNICÍPIO POSSA MELHOR FISCALIZAR E ORGANIZAR O 
TRÂNSITO LOCAL. 
 

JUSTIFICATIVA: 

                     A municipalização do trânsito é uma oportunidade única para os gestores detectarem as reais 

necessidades da população e trabalharem no sentido de ampliar a qualidade dos padrões de segurança de 

todas as pessoas que se locomovem no espaço público.  

                       A falta da municipalização do trânsito acarreta consequências como veículos estacionados de 
todas as posições possíveis impedindo o direito constitucional de ir e vir, condutores não habilitados que 
põem em risco o direito à vida e a integridade da população, veículos andando de maneira irregular das 
formas mais variadas possíveis, pois onde não há fiscalização, abre-se margem para veículos furtados ou 
roubados circularem dentro do município ocasionando assim um aumento na criminalidade. 
                         Visualizar esta demanda do interesse coletivo é uma das tarefas importantes da administração 
pública. O processo de municipalização do trânsito requer alguns requisitos e uma infraestrutura mínima por 
parte do município, que atenda as necessidades de fiscalização, engenharia e educação no trânsito. Essa 
estrutura mínima é de fato um pequeno investimento quando comparado com os serviços e melhorias de 
mobilidade urbana prestadas pelo órgão de trânsito. 
             Diante do exposto, requeremos à Chefe do Executivo Municipal e à Secretária de Governo Municipal, 

que tomem as providências necessárias, para que essa municipalização aconteça, o mais breve possível. 

 

 

SALA DAS SESSÕES, 23 DE NOVEMBRO DE 2022. 

 

______________________________________________ 

         DERMEVAL SANTOS GAMA 
                         (Dermeval Gama - Vereador) 
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