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PEDIDO DE INFORMAÇÕES Nº 44/2017 

Assunto: 
Requer informações acerca da paralisação das obras de recapeamento da Avenida Lucas 

Nogueira Garcez, na altura do Jardim Nova Esperança. 

 

No dia 18/08/2017 este Vereador esteve no local das obras de recapeamento da 

Avenida Lucas Nogueira Garcez, na altura do Jardim Nova Esperança. A visita foi realizada a 

pedido de munícipes, que relataram que a paralisação de tais obras ocorre desde junho de 2017, 

após dois meses do seu início, 24/04/2017, sendo interrompidas devido a um descumprimento 

das cláusulas trabalhistas de funcionários da empresa Firpav. 

Cidadãos reclamam quanto à demora da retomada das obras, tendo em vista 

que, em matéria publicada no dia 26/06/2017, no jornal Diário de Jacareí, a Prefeitura informou 

que a segunda colocada no processo licitatório, a empresa Cerqueira Torres, iria dar continuidade 

aos serviços, mas, desde então, passaram-se dois meses e as obras não foram retomadas. 

Além disso, munícipes queixam-se dos vários acidentes que vêm acontecendo 

no local. Ciclistas e motoqueiros estão caindo devido à situação que foi deixado o asfalto, que foi 

raspado e cortado, havendo, ainda, falta de sinalização.  

Seguem fotos. 

Diante do exposto, 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 a data prevista para a retomada das obras de recapeamento da 

Avenida Lucas Nogueira Garcez? 

 

Ao aguardo de manifestação, subscrevo. 

 

Sala das Sessões, 23 de agosto de 2017. 

 

 

VALMIR DO PARQUE MEIA LUA 
Vereador – Líder do PSDC 

Vice-Presidente 

Tramitado em Sessão 

(   ) Aprovado 

(   ) Rejeitado 
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