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PEDIDO DE INFORMAÇÕES Nº 11/2017 

Assunto: 
Requer informações acerca de providências tomadas quanto ao surgimento de problemas 

relativos à existência de mina d’água na Unidade Municipal de Saúde da Família do Jardim 

Yolanda.  

 

Considerando que este Vereador encaminhou à Prefeitura o Ofício nº 

160/03/2017, por meio do qual solicitou providências com relação à existência de uma 

mina d’água no prédio da UMSF do Jardim Yolanda; 

Considerando que a resposta do Executivo, encaminhada por meio do 

Memorando nº 1324/2017, comenta que a Diretoria Administrativa, através do Gerente de 

Manutenção, acionou as Secretarias do Meio ambiente e SAAE, oportunidade em que não 

obtiveram sucesso na solução do problema; 

Considerando que a Secretaria de Infraestrutura também foi acionada e 

está buscando solucionar a questão junto à construtora responsável pela obra, se 

utilizando da garantia de cinco anos; e  

Considerando que a população de Jacareí quer obter esclarecimentos 

acerca dos questionamentos adiante apontados,  

REQUEIRO à Excelentíssima Senhora Presidente desta Casa, ouvido e 

aprovado pelo Egrégio Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja 

encaminhado ao Senhor Prefeito Municipal de Jacareí o seguinte Pedido de Informações: 

 

1. Qual o nome da construtora e do engenheiro responsável pela obra 

da UMSF do Jardim Yolanda? 

1.1 Quais soluções estão sendo obtidas junto à construtora para resolver 

o problema em questão? 

2. Com relação ao tempo para solucionar a situação, considerando que 

o local corre o risco de ser interditado por problemas de infiltração e alagamento, qual o 

prazo limite que a Prefeitura está dando para a construtora resolver o caso? 

 

Tramitado em Sessão 

(   ) Aprovado 

(   ) Rejeitado 
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2.1. Com relação a possíveis prejuízos que porventura possam lesar a 

Municipalidade, quais as ações preventivas adotadas pela Prefeitura desde o início do 

corrente mandato? 

Ao aguardo de manifestação, subscrevo. 

 

Sala das Sessões, 12 de abril de 2017. 

 

 

 

FERNANDO DA ÓTICA ORIGINAL 
Vereador – PSC 

 

 
 
 
 


