
 

 

 

RELATÓRIO DE INDICAÇÕES AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO 
 PROTOCOLO Nº 1544/2014 - S.O.: 24/09/2013 Fls. 01/02 
 

___________________________ 
EDGARD SASAKI 

Vereador - DEM 

Praça  dos Três  Poderes,  74  -  CEP: 12.327-901  -   Caixa  Pos ta l 228  -   Tel. :  (12)3955-2200  -   Fax: (12 )3951-7808 

s ite : www.camarajacare i. sp .gov.br 

CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ - SP 
PALÁCIO DA LIBERDADE 

MOA 

1. Indico a realização de estudo técnico visando à instalação de um semáforo e a 

pintura de uma faixa de segurança no entroncamento da Avenida Pereira 

Campos com a Rua Padre Leonardo de Campos, no Jardim Didinha. A adoção 

das medidas ora solicitadas virá facilitar a travessia dos munícipes que se 

deslocam para a Igreja do São João como também disciplinará o cruzamento do 

trânsito de quem desce a Av. Pereira Campos em direção à Rua Santa Helena.  

2. Indico a retirada de algumas camadas de blocos e deixar com a altura de, 

máximo, 03 blocos o muro que contorna a raia de malha do Parque Califórnia, 

pois, na altura que hoje se encontra, o local se tornou esconderijo para que 

certos elementos possam ali fazer o consumo de drogas e praticar outros atos 

ilícitos. 

3. Indico o conserto da cobertura do ponto de ônibus situado em frente ao 

Conjunto Habitacional da CDHU do Bairro Bandeira Branca II, na Rodovia 

General Euryale de Jesus Zerbine, pois aquele abrigo que encontra-se com as 

telhas soltas. 

4. Indico a retirada de entulhos e lixos existentes ao longo da Rua Humberto 

Peloggia, no Bairro Esperança. 

5. Indico a adoção de providências visando ao alinhamento da Rua Humberto 

Peloggia, no Bairro do Esperança, pois muros e portões de imóveis ali existentes 

estão invadindo a área destinada à calçada e até o próprio leito carroçável, que, 

em consequência, está sendo estreitado. 

6. Indico a realização de “operação tapa buracos” nas proximidades do nº 55 da 

Rua Fabiano Zangaro Serrano, no Jardim São Luís. 
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7. Indico a colocação de placas de orientação da permissão de mão dupla no fluxo 

de trânsito da Rua Padre Leonardo nos dias de feira-livre (domingos), pois em 

dias normais esta via tem o sentido de mão única, de quem sai da Av. Pereira 

Campos em direção à Rua Santa Helena. 

––––– NÃO HOUVE MAIS INDICAÇÕES DO VEREADOR PARA A S.O. DE 24/09/2014 ––––– 


