
 

 

 

RELATÓRIO DE INDICAÇÕES AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO 
 PROTOCOLO Nº 2087/2014 - S.O.: 19/11/2014 Fls. 01/02 

___________________________ 
JOSÉ FRANCISCO 

Vereador - PT 

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 

RITA 

 

1) Indico que sejam tomadas as providências cabíveis visando à realização de 

operação tapa-buracos ao longo da Rua Sabaúna, no Bairro Cidade Salvador. 

Ocorre que os moradores têm reclamado quanto à má conservação do leito 

carroçável. 

2) Indico que sejam tomadas as providências cabíveis visando à substituição 

dos postes de madeira por postes de alvenaria na Rua Hugo Pires de Almeida, no 

Bairro Conjunto São Benedito. A medida necessita ser adota com urgência, tendo 

em vista que os referidos postes apresentam risco de queda iminente. 

3) Indico que sejam tomadas as providências cabíveis visando à manutenção da 

guia na Rua Deputado Arnaldo Laurindo, em frente ao nº 760, no Bairro Parque Meia 

Lua. Houve o afundamento da guia e, com isso, ocorre acúmulo de água, o que tem 

causado transtornos aos moradores daquela localidade e aos motoristas que por ali 

trafegam, pois, com o acúmulo de água não é possível saber a dimensão do buraco, 

causando receio a todos que trafegam pelo local. 

4) Indico que sejam tomadas as providências cabíveis visando à implantação de 

faixa para travessia de pedestres e à colocação de ponto de ônibus (com abrigo) na 

Rodovia Geraldo Scavone, em frente ao acesso para o Bairro Villa Branca. Acontece 

que os ônibus param para o embarque e desembarque de passageiros, mas não há 

nenhuma placa de ponto de ônibus, tampouco abrigo para as pessoas se 

protegerem do sol ou da chuva. Estes mesmos passageiros atravessam a Rodovia 

Geraldo Scavone sem qualquer segurança, tendo em vista a falta de faixa para 

travessia de pedestres. Fotos anexas. 

5) Indico que sejam tomadas as providências cabíveis visando melhorar o 

escoamento de água na Rua José Carlos Lamana, no Bairro Parque Meia Lua 

(Madervale). Esclarecemos que o pedido é feito em nome dos moradores locais, que 

informam quanto à falta de escoamento de água, causando assim seu acúmulo. 
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