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PEDIDO DE INFORMAÇÕES Nº 165/2018 

Assunto: Requer informações acerca dos problemas relativos ao trânsito no trecho defronte do 

Condomínio Parque dos Ipês, localizado na Estrada do Limoeiro, nº 157, no Jardim Califórnia. 

 

Considerando que recebemos diversas reclamações de moradores do 

Condomínio Parque dos Ipês relatando dificuldades com relação à saída dos seus 

veículos do referido condomínio, onde já ocorreram inclusive acidentes; 

Considerando que os moradores reclamam da falta de um recuo, que é 

garantido por lei na saída de condomínios, e da falta de uma placa proibindo veículos de 

estacionar na frente do local; 

Considerando que em vista desta situação os moradores, muitas vezes, 

são impedidos de sair de dentro do Condomínio, inclusive no período noturno e aos finais 

de semana; e 

Considerando que os moradores nos relataram que na entrada do 

Condomínio havia uma placa de proibido estacionar, mas ela foi retirada por agentes da 

Secretaria de Mobilidade Urbana, 

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. A Secretaria de Mobilidade Urbana tem conhecimento deste 

problema enfrentado pelos moradores do Condomínio Parque dos Ipês? Em caso positivo, 

quais providências estão sendo tomadas para sanar a situação? 

 

Enviamos foto do local e, ao aguardo de manifestação, subscrevemos. 

 

Sala das Sessões, 10 de outubro de 2018. 

 

 

VALMIR DO PARQUE MEIA LUA 
Vereador – Líder do DC 

Vice-Presidente  

Tramitado em Sessão 

(   ) Aprovado 

(   ) Rejeitado 
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