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R C  

PEDIDO DE INFORMAÇÕES Nº 150/2018 

Assunto: 
Requer informações acerca da falta de manutenção das vias pertencentes ao Parque Meia 

Lua, especialmente quanto ao estado em que se encontra o trecho de confluência entre as 

Ruas Manoel Lopes e Deputado Arnaldo Laurindo. 

 

Este Vereador já encaminhou vários ofícios à Subprefeitura do Parque Meia Lua 

e à Secretaria de Infraestrutura solicitando providências quanto aos diversos buracos que se 

encontram em várias vias do bairro. Destaco aqui um desses defeitos, existente no trecho de 

confluência entre as Ruas Manoel Lopes e Deputado Arnaldo Laurindo, que a cada dia vem 

aumentando de proporção. 

Na data de 20/09/2018 estive nesse local mais uma vez, após receber 

reclamação de um munícipe que no dia anterior teria danificado a roda de seu veículo, e constatei 

que referido buraco está fundo, sujeitando veículos e pedestres a sérios riscos. 

Andando pelas ruas e avenidas do bairro deparei-me com vários desníveis e 

buracos que causam transtornos à população da localidade, sendo objeto de muitas reclamações.  

Fotos anexas. 

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. A Subprefeitura do Parque Meia Lua tem conhecimento acerca desse 

problema? 

1.1. Em caso positivo, quais providências serão tomadas pela Subprefeitura?  

1.2. Qual a data prevista para a execução do serviço de tapamento desses 

buracos e recapeamento das vias? 

Ao aguardo de manifestação, subscrevo. 

Sala das Sessões, 26 de setembro de 2018. 

 

 

VALMIR DO PARQUE MEIA LUA 
Vereador – Líder do DC 

Vice-Presidente 

Tramitado em Sessão 

(   ) Aprovado 

(   ) Rejeitado 
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