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1) Indico a instalação de câmeras de monitoramento na Rua Ramira Cabral, no 

Centro. Trata-se de pedido dos comerciantes, moradores e consumidores da 

referida via, apresentado por intermédio deste Vereador. Solicitam por meio de 

abaixo assinado que o Excelentíssimo Senhor Hamilton Ribeiro Motta, Prefeito 

do Município de Jacareí, tome as providências necessárias quanto à 

implantação de câmeras de monitoramento haja vista a onda de assaltos 

constantes que ocorrem nessas imediações, o que vem trazendo insegurança e 

incômodo a todos. 

2) Indico a realização de manutenção na escada que recebe águas pluviais na 

Rua Dom Antônio, defronte do nº 61, nos fundos do parquinho infantil, no Bairro 

Parque dos Príncipes. Trata-se de pedido do Sr. Robison da Silva, das Sras. 

Iracema Martins, Cleuza Pontes e Reni de Almeida, e dos demais munícipes 

que residem próximos à referida escada, apresentado por intermédio deste 

Vereador. A escada construída pela Prefeitura para receber águas pluviais 

sofreu danos por erosão. Mais de 50% de sua estrutura já foi consumida por 

uma cratera. Se não houver manutenção urgente o restante será destruído nas 

próximas chuvas, atingindo o parquinho infantil e a via, além de comprometer o 

asfalto. Os solicitantes pedem a presença de um profissional idôneo no local o 

mais breve possível para que possa ser feita uma análise, pois a situação se 

agrava a cada dia. “Se a Prefeitura não tomar providências de imediato seremos 

penalizados com a obstrução da rua”, alegam os moradores. 

3) Indico colocação de tachões ou de lombada na Rua do Lago, defronte do nº 16, 

no Bairro Jardim Panorama. Trata-se de um pedido da Sra. Olerina Regina, 

moradora do imóvel nº 70, do Sr. Otávio e dos demais moradores da via, 

apresentado por intermédio deste Vereador. Defronte do número 16 há uma 

curva perigosa em que motoristas e motociclistas passam em alta velocidade. 

Por se tratar de uma rua íngreme deste número até o final, ao fazerem a curva, 

os condutores não têm boa visibilidade e acabam atropelando as pessoas, 
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inclusive crianças. Os moradores pedem a presença de um profissional 

competente no local o mais breve possível para que possa ser feita uma 

análise. “Se a Prefeitura não tomar providências imediatamente, acidentes fatais 

acontecerão em breve”, alegam os moradores. 

4) Indico a tomada de providências com relação ao terreno abandonado na Rua 

Norival Soares, ao lado do nº 669, no Bairro Cidade Salvador. Trata-se de um 

pedido dos moradores da referida via, conforme solicitação realizada pelo 

0800163010 com o seguinte protocolo: 3979/2014. O terreno está abandonado 

há tempos, apresentando muito lixo e mato alto, propiciando a procriação de 

insetos, animais peçonhentos e roedores que estão invadindo as residências, 

trazendo incômodo e risco à saúde de todos. Os  moradores  pedem que o 

proprietário seja notificado e que o problema solucionado. 

––––– NÃO HOUVE MAIS INDICAÇÕES DO VEREADOR PARA A S.O. DE 15/10/2014 ––––– 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 


