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1) Indico a elaboração de um estudo técnico visando à instalação de um semáforo composto 

com uma faixa de segurança para pedestres na Avenida São Jorge, próximo ao nº 1.807 e 

defronte do Supermercado DIA, no Bairro Cidade Salvador, local de grande fluxo de 

pedestres que atravessam a avenida devido ao comércio e às escolas situados nas 

proximidades. 

2) Indico a elaboração de um estudo técnico visando maior fiscalização por parte dos agentes 

de trânsito no início da Rodovia Nilo Máximo, defronte da Central de Distribuição de 

Energia Elétrica (Quadrado da Light) onde, devido ao engarrafamento do trânsito nos 

horários de pico, motociclistas seguem por cima das faixas divisórias, ou mesmo na 

contramão, o que, além de caracterizar infrações ao CBT, coloca todos em risco de graves 

acidentes. 

3) Indico a realização de uma vistoria e de fiscalização mais intensa nas obras de 

compactação da rede de esgoto nas vias do Bairro São João (Rua Virgílio Carderelli, Rua 

Marechal Deodoro, Av. Maria Augusta Fagundes Gomes, entre outras). Por qualquer chuva 

que venha a ocorrer, as vias apresentam afundamento do asfalto por onde passam as 

tubulações, sendo necessário a repetição dos serviços para conserto dos estragos 

deixados pelas águas. 

4) Indico a limpeza dos bueiros, das guias e das bocas de lobo situados nas vias do Jardim 

Emília que apresentam acumulação de lixo devido às últimas chuvas que provocam o 

alagamento do bairro, inundando várias casas e garagens, conforme reclamações de 

moradores daquela localidade. 

5) Indico a realização de “operação tapa buracos” defronte da baia de ônibus e do obstáculo 

radar eletrônico localizado na Avenida Lucas Nogueira Garcez, no Bairro Nova Jacareí. 

6) Indico a realização de “operação tapa buracos” defronte do trevo da entrada do Jd. São 

Luís e do Terras de São João, no encontro com a Avenida Lucas Nogueira Garcez, no 

Bairro Esperança. 

7) Indico a realização de “operação tapa buracos” defronte do nº 180, sentido Rodovia Dutra, 

na Avenida Lucas Nogueira Garcez, no Bairro Nova Jacareí. 
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8) Indico a realização de “operação tapa buracos” nas proximidades da Indústria Parker, na 

Avenida Lucas Nogueira Garcez, no Bairro Nova Jacareí. 

9) Indico a elaboração de um estudo técnico visando à instalação de um sistema de redução 

de velocidade defronte do nº 60, na Rua Junqueira Freitas, no Jardim Santa Marina, portão 

defronte da Escola Prof. Sílvio José Seco. A alta velocidade dos veículos que adentram a 

via coloca em risco a segurança dos alunos da referida escola. 

10) Indico a realização de “operação tapa buracos” defronte do nº 400 da Rua São Diego, no 

Jardim Califórnia. 

11) Indico a realização de limpeza e capina no final da Rua Eduardo Costa, no Jardim 

Paulistano. 

12) Indico o conserto de um desnivelamento do asfalto na altura do nº 347 da Rua Moisés 

Ruston, esquina com a Rua Julieta Barroso Prota, no Parque Itaramati. 

13) Indico a elaboração de um estudo técnico visando à sincronização do tempo de mudança 

entre os semáforos de pedestres e os de veículos localizados na esquina da Avenida 

Siqueira Campos, próximo ao 1º DP, pois, da forma que se encontram, acabam fechando 

antes que os pedestres façam a ultrapassagem da faixa de segurança, colocando-os em 

risco de serem atropelados. 

14) Indico a realização de “operação tapa buracos” defronte do nºs 353 e 842 da Avenida São 

João. 

15) Indico a elaboração de um estudo técnico visando à implantação de iluminação na Antiga 

Estrada Velha de Santa Isabel, no Bairro de Santana (CEP 12.331-620). 

16) Indico o conserto da tampa da caixa de inspeção existente defronte dos n
os
 53 e 78, na R. 

Washington Luis, que está solta e colocando em risco de acidentes quem por ela passa. 

17) Indico a reposição dos paralelepípedos na entrada da Rua Washington Luis, no encontro 

com a Rua Francisco Teodoro, que estão soltos, dificultando o trânsito no local. 
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