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INDICAÇÃO 
 
 

Solicito à Prefeitura Municipal de São
José dos Campos sincronização dos
semáforos da Rua Mart ins Fontes
cruzamento com Avenida Presidente
Juscelino Kubitschek e da Avenida
Presidente Juscelino Kubitschek, próximo
à Rua Doutor Astrogildo Machado -
Jardim Jussara.
 

 
Senhor Presidente 

 
 

INDICO, nos termos regimentais, que se encaminhe ofício à Prefeitura Municipal de São
José dos Campos solicitando atendimento aos moradores do Jardim Jussara, em especial o
Sr. Renato José do Nascimento, que pedem a sincronização dos semáforos da Rua
Martins Fontes cruzamento com Avenida Presidente Juscelino Kubitschek (SEMÁFORO A) 
e da Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, próximo à Rua Doutor Astrogildo Machado 
(SEMÁFORO B).
 
Segundo relato, o SEMÁFORO B somente é fechado quando há o acionamento da botoeira
de pedestres. Em horários de pico e em dias de incidentes na Via Dutra, na qual o fluxo de
trânsito aumenta tornando-se rota alternativa para encurtar o caminho, os veículos que
seguem pela Rua Martins Fontes, após a abertura do SEMÁFORO A, subindo a Av. JK,
encontram dificuldade para convergirem à esquerda (sentido Rua Dr. Astrogildo Machado),
bem como os que saem da Rua Dr. Astrogildo Machado descendo a Av. JK, devido ao
SEMÁFORO B permanecer na luz verde.
 
A entrada/saída dos veículos da Astrogildo fica dificultada pelo fechamento da canalização
que dá acesso à via, pois com o semáforo sempre verde, os carros fecham este acesso,
impossibilitando a entrada e saída dos moradores do bairro. Frisa-se que já fora
protocolado, por esta vereança ofício sob nº 189/2022-GVFZ, datado em 10 de março de
2022 na Secretaria de Mobilidade Urbana, departamento municipal responsável pela
resolução do anseio pedido.
 
 
1) ANDERSON FARIAS FERREIRA - Prefeito Municipal PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2) RENATO JOSE DO NASCIMENTO
 

 
Plenário "Mario Scholz", 7 de abril de 2022.

 
 
 

Ver. Fabião Zagueiro - SOLIDARIEDADE
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