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1) INDICO motonivelamento, cascalhamento e compactação da Estrada Fazenda 

Ivone, mais conhecida como Estrada da Mercedes, no Bairro do Itapeva, que 

apresenta alguns trechos quase intransitáveis. 

2) INDICO a intercessão junto aos órgãos competentes para que seja instalado um 

telefone público na EMEF Jorge Vieira da Silva, localizada na Estrada Municipal 

do Varadouro, para que possa atender cerca de 200 famílias residentes nas 

proximidades. Segundo a Telefônica / Vivo, esta solicitação tem que partir da 

Secretaria de Educação Municipal, conforme disposto no artigo 17 da Resolução 

nº 598 da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, de 23/10/2012, que 

diz: “são órgãos competentes para solicitar a instalação de TUP em escolas 

públicas as Secretarias de Educação Municipais, Estaduais e do Distrito Federal”. 

3) INDICO a intercessão junto à EDP - Bandeirante Energia S/A solicitando a 

instalação de unidades de iluminação sob o viaduto existente no km 79, da 

Rodovia Carvalho Pinto, na Estrada Municipal da Pedreira, no Bairro Campo 

Grande, neste Município. 

4) INDICO a realização de um estudo técnico visando à ampliação do itinerário da 

coleta de lixo e a instalação de um ponto (lixeira) para esta coleta na Estrada 

Municipal Hondo Japão, estendendo o referido itinerário até o final desta via, 

defronte a Chácara Natureza. Atualmente, é grande a distância  que vários 

moradores têm que percorrer para descartarem os seus resíduos residenciais, 

além de terem que utilizar as lixeiras particulares de outras residências. 

5) INDICO reforçar a iluminação com lâmpadas mais potentes o entorno do Campo 

de Futebol do Jardim Santa Maria, uma vez que a última troca foi feita com 

lâmpadas de menor potência, o que a fez ficar com uma iluminação mais fraca, 

dificultando a visibilidade para as atividades de lazer das quais os munícipes 

usufruem naquele local. 

 



 

 

 

RELATÓRIO DE INDICAÇÕES AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO 
PROTOCOLO Nº 2108/2014 - S.O.: 26/11/2014 Fls. 02/03 

___________________________ 
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 

WS 

 

6) INDICO a realização de um estudo técnico visando a melhor orientar aos que 

necessitam chegar à Estação Rodoviária, através da colocação de novas placas 

indicativas em diversas vias do município e na própria Rodovia Presidente Dutra. 

Tal solicitação tem origem em diversos pedidos de usuários, pois são comuns os 

casos de motoristas de ônibus perdidos ou alguém pedindo informações sobre 

sua localização, principalmente quem vem de outras localidades. 

7) INDICO a realização de um estudo técnico visando à instalação de um site 

informativo, ou mesmo de uma página no site da Prefeitura, para atender aos 

cidadãos que se utilizam da Estação Rodoviária, onde possam ser encontradas 

as informações que necessitam, tais como: linhas, horários, itinerários, número de 

telefones das empresas de ônibus, etc. 

8) INDICO procedimento de limpeza e capina da valeta de drenagem do Jardim São 

Luis para melhorar as condições do combate à infestação de pernilongos no local, 

comum nesta época do ano, por parte da Vigilância Sanitária. 

9) INDICO a revitalização da escada de acesso ao ponto de ônibus entre a Rodovia 

Nilo Máximo (Coleginho) e a paralela em construção, Rua Príncipe Theodosio de 

Bragança, defronte ao nº 255, no Parque dos Príncipes. 

10) INDICO a limpeza e retirada do excesso de terra na Estrada Municipal Senoai no 

Bairro do Santana, em um trecho com a distância de 900 metros do viaduto da 

Rodovia Dom Pedro I que, em consequência de uma operação de terraplanagem 

na propriedade lindeira, combinada às recentes chuvas, ocasionou um pequeno 

deslizamento de terra no local, invadindo a referida via. Orientar a empresa que 

está realizando a terraplanagem para que providencie um sistema de contenção, 

impedindo assim que a terra movimentada volte a invadir o leito carroçável. 
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11) INDICO “Operação Tapa-Buracos” na Avenida Moriaki Ueno, entre os nos 748 e 

964, nos bairros Cidade Jardim e Balneário Paraíba, pois o calçamento desta via 

está bastante danificado e, por ser uma via de mão dupla de direção, existe o 

constante perigo de acidentes quando os motoristas invadem a pista contrária 

para desviar dos buracos. 

12) INDICO a realização de um estudo técnico visando à revitalização da calçada que 

margeia o Rio Paraíba, na Av. Moriaki Ueno, entre os nos 870 e 1042, nos bairros 

Cidade Jardim e Balneário Paraíba, que se encontra em péssimo estado. 

Segundo pessoas que transitam no local, nunca houve uma manutenção e não há 

condições de transitar pela calçada, principalmente as pessoas idosas e carrinhos 

de bebê. Os munícipes são obrigados a andar pela rua, com perigo de se 

envolverem em acidentes com os veículos. 

––––––––– NÃO HOUVE MAIS INDICAÇÕES DO VEREADOR PARA A S.O. DE 26/11/2014 ––––––––– 


