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PEDIDO DE INFORMAÇÕES Nº 154/2018 

Assunto: 
Requer informações acerca da área existente na altura do nº 4390 da Rodovia Nilo Máximo, 

ao lado da EE Prof.ª Maria Umbelina Rodrigues de Azevedo, no Jardim Santo Antonio da Boa 

Vista. 

 

CONSIDERANDO que há áreas públicas no Município de Jacareí que 

necessitam urgentemente de manutenção e limpeza; 

CONSIDERANDO a divergência nas informações com relação à propriedade 

dessas áreas, não sendo possível especificar quem se responsabiliza por elas, tornando-se 

impossível providenciar a devida limpeza desses locais e, com isso, quem sofre as consequências 

é a população dos arredores dos referidos imóveis; e 

CONSIDERANDO que o espaço localizado ao lado da EE Prof.ª Maria Umbelina 

Rodrigues de Azevedo, com endereço na Rodovia Nilo Máximo, 4390, no Jardim Santo Antonio 

da Boa Vista, apresenta em seu entorno mato muito elevado, razão pela qual, por várias vezes, 

solicitamos a limpeza do local, porém, devido às divergências de informações com relação à sua 

posse, tornou-se impossível a realização da necessária limpeza (foto anexa), 

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. Qual o proprietário da área situada ao lado da referida escola situada no 

Jardim Santo Antonio da Boa Vista? Enviar relatório detalhado. 

2. No caso de a propriedade ser da Prefeitura Municipal de Jacareí, existe a 

possibilidade de realização de limpeza no local? 

 

Ao aguardo de manifestação, subscrevemos. 

 

Sala das Sessões, 26 de setembro de 2018. 

 

 

JUAREZ ARAÚJO 
Vereador - PSD 

 

Tramitado em Sessão 

(   ) Aprovado 

(   ) Rejeitado 
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