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CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ - SP 
PALÁCIO DA LIBERDADE 

R C  

PEDIDO DE INFORMAÇÕES Nº 15/2017 

Assunto: Requer informações a respeito da conclusão das obras do Córrego do Turi. 

 

Considerando que as obras do Córrego do Turi estão paradas, sendo que o 

piscinão se encontra da mesma forma desde o ano passado e que, devido a isso, o mato está 

cobrindo todo o entorno e as calçadas, provocando mau cheiro e proliferação de animais 

peçonhentos; 

Considerando que em torno do piscinão deveria haver no mínimo um alambrado, 

tendo em vista que já ocorreu óbito de uma criança no local por afogamento e levando em 

consideração o fato de ainda existirem pessoas que pescam nessa água contaminada e que 

caminham dentro do piscinão; 

Considerando que as obras da marginal não tiveram continuidade, e que o 

córrego, em dias de chuva intensa, alaga em vários pontos, tais como: Bairro Vila Pinheiro, nas 

proximidades da faculdade e do hospital; 

Considerando que no orçamento deste ano foi destinado dinheiro para o término 

das obras do Turi e que a população de Jacareí deseja obter esclarecimentos a respeito,      

REQUEREMOS 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 é a previsão de entrega das obras do Córrego do Turi? 

1.1 Qual o cronograma de ações de prevenção no piscinão? 

2. Como estão sendo utilizados os recursos reservados no orçamento deste 

ano para o término das obras do Turi, tendo em vista que essas obras estão paradas? 

 

Ao aguardo de manifestação, subscrevemos. 

 

Sala das Sessões, 3 de maio de 2017. 

 

 

FERNANDO DA ÓTICA ORIGINAL 
Vereador – PSC 

Tramitado em Sessão 

(   ) Aprovado 

(   ) Rejeitado 


