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PALÁCIO DA LIBERDADE 

F S L  

PEDIDO DE INFORMAÇÕES Nº 26/2017 

Assunto: Requer informações sobre a responsabilidade da manutenção e conservação da alça de 

acesso do km 165,900 da Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo. 

 

Considerando que moradores do Condomínio Lagoinha enviaram e-mail 

à CCR Nova Dutra no dia 05/05/2017, perguntando de quem é a responsabilidade pela 

manutenção e conservação da alça de acesso ao condomínio no km 165,9 da Rodovia 

Presidente Dutra, sentido São Paulo; 

Considerando que o setor de Ouvidoria da CCR Nova Dutra respondeu, 

no mesmo dia 05/05/2017, que a responsabilidade pela manutenção e conservação dessa 

alça de acesso é da Prefeitura Municipal de Jacareí; 

Considerando que a CCR Nova Dutra também respondeu aos moradores 

que já notificou a Prefeitura Municipal de Jacareí para que promovesse as melhorias e 

manutenções necessárias no que se refere à geometria do acesso e suas respectivas 

faixas de aceleração e desaceleração, pavimentação, sinalização, drenagem e 

dispositivos de segurança, em virtude da condição inadequada do referido acesso; e 

Considerando que essa alça também dá acesso à Estrada Municipal São 

Benedito do Fógio e bairros da zona rural de Jacareí, 

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. A Prefeitura Municipal de Jacareí foi notificada pela CCR Nova Dutra 

para que promovesse melhorias e manutenções necessárias no que se refere à geometria 

do acesso e suas respectivas faixas de aceleração e desaceleração, pavimentação, 

sinalização, drenagem e dispositivos de segurança nesse acesso ao Condomínio 

Lagoinha e Estrada Municipal São Benedito do Fógio? 

2. Existe cronograma para execução dessas melhorias citadas na 

pergunta anterior? 

Tramitado em Sessão 

(   ) Aprovado 

(   ) Rejeitado 
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a) Em caso positivo, informar os prazos e datas previstas. 

b) Em caso negativo, quando será elaborado o cronograma? 

 

Ao aguardo de manifestação, subscrevemos. 

 

Sala das Sessões, 24 de maio de 2017. 

 

 

LUÍS FLAVIO (FLAVINHO) 
Vereador – PT 


