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PEDIDO DE INFORMAÇÕES Nº 38/2017 

Assunto: Requer informações acerca da revitalização do Campo da Pedreira, localizado na Avenida dos 

Migrantes, no Parque Meia Lua. 

 

Considerando que, em decorrência da obra de pavimentação e drenagem 

realizada na Avenida dos Migrantes, no Parque Meia Lua, as dimensões do Campo da Pedreira, 

localizado naquela via, foram alteradas sem seguir os devidos critérios, ou seja, a margem entre 

o campo e o alambrado em um dos lados do campo foi reduzida além do que seria o ideal; 

Considerando que esta alteração das dimensões provavelmente deixará o 

campo fora dos parâmetros exigidos para competições oficiais como, por exemplo, a Copa Band 

Vale, competições que seriam muito importantes, não só para o bairro em questão, mas também 

para o Município de Jacareí; 

Considerando ainda que, conforme fotos anexas, os alambrados estão sendo 

colocados desalinhados e sem guarnição na parte inferior da grade, o que gera risco de acidentes 

e propicia o desgaste prematuro, caracterizando desperdício de dinheiro público; e 

Considerando, por fim, que temos recebido diversas reclamações de dirigentes 

de clubes, atletas e moradores do Parque Meia Lua sobre estas irregularidades encontradas na 

obra de revitalização do referido campo, 

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 Secretaria de Esportes e Recreação tem realizado fiscalizações 

periódicas na obra do Campo da Pedreira, no Parque Meia Lua?  

2. As dimensões do campo, após a colocação dos alambrados, ficarão dentro 

dos parâmetros exigidos para participar de competições oficiais? 

Ao aguardo de manifestação, subscrevemos. 

Sala das Sessões, 28 de junho de 2017. 

 

 

 

VALMIR DO PARQUE MEIA LUA 
Vereador - Líder do PSDC 

Vice-Presidente 

Tramitado em Sessão 

(   ) Aprovado 

(   ) Rejeitado 
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FOTOS: Campo da Pedreira, na Av. dos Migrantes, no Parque Meia Lua (em datas diferentes). 


