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PEDIDO DE INFORMAÇÕES Nº 168/2018 

Assunto: Requer informações acerca das péssimas condições da pavimentação da Rua São Silvestre, 

localizada no Jardim Pitoresco. 

 

CONSIDERANDO que tenho recebido diversas reclamações de 

moradores do Residencial Grand, localizado no nº 205 da Rua São Silvestre, no Jardim 

Pitoresco, em razão da referida via estar com a pavimentação completamente danificada, 

conforme ilustrado nas fotos anexas; 

CONSIDERANDO que os moradores se sentem prejudicados, pois não 

podem exercer o direito fundamental de ir e vir, devido às péssimas condições da rua; 

CONSIDERANDO que estive no local por várias vezes e pude constatar 

que a rua se encontra abandonada há muitos anos; e 

CONSIDERANDO, por fim, que este Vereador já enviou diversos ofícios 

à Secretaria de Infraestrutura e, até a presente data, nenhuma providência foi tomada para 

sanar 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. A Secretaria de Infraestrutura tem conhecimento deste problema? 

1.1. Em caso positivo, qual a data prevista para a realização do 

serviço de recapeamento da Rua São Silvestre? 

Ao aguardo de manifestação, subscrevo. 

Sala das Sessões, 17 de outubro de 2018. 

 

 

 

VALMIR DO PARQUE MEIA LUA 
Vereador - Líder do DC 

Vice-Presidente 
 

Tramitado em Sessão 

(   ) Aprovado 

(   ) Rejeitado 
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FOTOS: Rua São Silvestre, localizada no Jardim Pitoresco. 


