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CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ - SP 
PALÁCIO DA LIBERDADE 

F S L  

PEDIDO DE INFORMAÇÕES Nº 156/2018 

Assunto: Requer informações acerca das obras que estão sendo realizadas na Avenida Presidente 

Humberto de Alencar Castelo Branco. 

 

Considerando que os moradores do Jardim Emília estão se queixando sobre 

a interdição da Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, pois o trânsito nessa avenida 

sempre foi muito intenso e após o início das obras teve que ser deslocado para dentro das 

ruas do referido bairro; e 

Considerando que o movimento de automóveis nas ruas internas do bairro 

quintuplicou, causando diversos transtornos na vida das famílias que ali habitam, uma vez que 

suas residências estão sendo afetadas devido ao alto fluxo de carros e veículos pesados, 

apresentando, inclusive, rachaduras nas paredes, 

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 a data prevista para o término da obra entre a Rua Mississipi e a 

Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco? 

2. De acordo com relatos, em muitos dias não há nenhum colaborador 

trabalhando no referido local. Por que tal fato está ocorrendo? 

3. Por que a Secretaria de Mobilidade Urbana não disponibiliza algum 

agente de trânsito para o local? 

4. Por que não foi colocado algum redutor de velocidade no local? 

5. Como as famílias que moram na região serão indenizadas, uma vez 

que suas residências apresentam danos por conta de uma obra iniciada pelo SAAE – Serviço 

Autônomo de Água e Esgoto de Jacareí? 

 

Ao aguardo de manifestação, subscrevemos. 

 

Sala das Sessões, 3 de outubro de 2018. 

 

 

FERNANDO DA ÓTICA ORIGINAL 
Vereador - PSC 
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