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PEDIDO DE INFORMAÇÕES Nº 97/2018 

Assunto: Requer informações acerca da falta de placas indicativas, na Avenida Lucas Nogueira 

Garcez, do acesso aos Bairros Veraneio Ijal e Veraneio Irajá. 

 

CONSIDERANDO a necessidade de placas nos dois sentidos da Avenida Lucas 

Nogueira Garcez, no trecho ilustrado nas fotos anexas, indicando a entrada para os Bairros 

Veraneio Ijal e Veraneio Irajá, uma vez que muitos munícipes e visitantes de outras cidades não 

conhecem o acesso a estes bairros e acabam errando a entrada, tendo que ir até o Bairro 

Chácaras Reunidas Ygarapés para fazer o retorno; 

CONSIDERANDO que, desde 2015, este Vereador tem enviado vários ofícios à 

Prefeitura solicitando a colocação destas placas, a exemplo do Ofício nº 677/2017, enviado em 26 

de abril de 2017; 

CONSIDERANDO o Pedido de Informações n° 98/2017 (cópia anexa), 

aprovado na Sessão Ordinária realizada nesta Casa Legislativa em 29 de novembro de 2017, cuja 

resposta fornecida pela Administração Municipal (também anexa) foi que tinha conhecimento do 

problema e que as referidas placas seriam instaladas no primeiro semestre de 2018; e 

CONSIDERANDO, por fim, que até a presente data a solicitação não foi atendida 

e que os moradores dos referidos bairros continuam reclamando sobre a situação, 

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 instalação das placas indicativas do acesso aos 

Bairros Veraneio Ijal e Veraneio Irajá na Avenida Lucas Nogueira Garcez? 

Ao aguardo de manifestação, subscrevo. 

Sala das Sessões, 30 de maio de 2018. 

 

 

 

VALMIR DO PARQUE MEIA LUA 
Vereador - Líder do PSDC 

Vice-Presidente 

Tramitado em Sessão 

(   ) Aprovado 

(   ) Rejeitado 
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CÂMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREÍ  -SP
PALACIO DA LIBERDADE

Tramitado em Sessão

*Aprovado()F`ejeí\ado   Y].

PEDIDO DE INFORIVIAÇÕES N° 98/2017

Assunto.      Requer jnfomações acerca da falta de placas indicativas do acesso aos Bairros veraneio ljal

e Veraneio lrajá, na Avenida Lucas Nogueira Garcez.

CONSIDERANDO a necessidade de placas nos dois sentidos da Avenida

Lucas Nogueira Garcez,  no trecho  ilustrado nas fotos anexas,  indicando a entrada para

os  Bairros Veraneio  ljal e Veraneio  lrajá,  uma vez que muitos  munícipes e visitantes de

outras cidades não conhecem o acesso a estes bairros e acabam errando a entrada, tendo

que ir até o Bairro Chácaras Reunidas Ygarapés para fazer o retorno;

CONSIDERANDO  que,  desde  2015,  este Vereador tem  enviado vários

ofícios  à   Prefeitura  solicitando  a  colocação  destas  placas,   a  exemplo  do  Ofício  n°

677/2017, enviado em 26 de abril do corrente ano; e

CONSIDERANDO,  por fim,  que até a presente data  as solicitações  não

foram atendidas, e que são muitas as reclamações dos moradores dos referidos bairros

sobre a situação,

REQUEIRO à Excelentíssima Senhora  Presidente desta  Casa,  ouvido e

aprovado    pelo    Egrégio    Plenário,    cumpridas    as    formalidades    regimentais,    seja

encaminhado ao Senhor Prefeíto Municipal de Jacarei o seguinte Pedido de lnformações:

1.    A Prefeitura tem conhecimento do problema aqui exposto?

1.1.   Caso positivo, qual o prazo previsto para a instalação das placas

indicativas do acesso aos Bairros Veraneio ljal e Veraneio lrajá

na Avenida Liicas Nogueira Garcez?

Ao aguardo de manifestação, subscrevo.

Sala das Sessões, 29 de novembro de 2017.

VALMIR DO

Vereador - Líder do PSDC

Vice-Presidente
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Cmcio n.° 667/20i 7-GP

Prefeitura de Jacarei
Gabinete do Pref

PROTOC

CAMAFA Mu`í;í` `!f:+`L ÜÊ JACAREl

Jacareí, 04 de dezembro de 2017.

Excelentíssjma Senhora Presidonte:

Em atendimento ao Ofício n.151/11/2017-CMP,  dessa Casa Legislativa,

datado de 30 de novembro de 2017,  recebido nesta Prefeitura no dia 01  de dezembro

de  2017,  referente  ao  Pedido  de  lnfomações  n.°  98/2017,  de  autoria  do  Vereador

Valmir do Parque Meia Lua, venho prestar as seguintes informações:

1.           A    Administração    Pública    teve    conhecimento    do    problema

exposto.

Conforme  cronograma  de  confecção, as  placas  indicativas  de  acesso

aos  Bairros Veraneio  ljal  e Veraneio  lrajá  na Avenida  Lucas  Nogueira  Garcez  serão

instaladas   no    1°   semestre   de   2018,    pois   quando   a   atual   gestão   assumiu   a

Administração  não  possuia  em  seu  estoque  as  placas  padrão  para  este  tipo  de

sinalização.

Atenciosamente,

\ `    `---- =L--=-,-/:=L:--

lzAIAS JOSE DE SANTANA

Profoito do Município de Jacar®f

A Sua Excelência a Senhora

LUCIMAR PONCIANO

Presidente da Câmara Municipal de Jacareí - SP

Praça dos Três Poderes, 73 -29 andar-Centi.o -Jacareí-SP

Telefone: (12) 3955-9111 -Fax: (12) 3961-1092 -gabinete@jacarei.sp.gov.br
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