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PEDIDO DE INFORMAÇÕES Nº 172/2018 

Assunto: Requer informações acerca dos vários bueiros que se encontram entupidos no Parque Meia Lua. 

 

Este Vereador tem recebido com frequência reclamações de moradores do 

Parque Meia Lua, referente aos vários bueiros do bairro que se encontram entupidos, causando o 

transbordamento dos mesmos em dias de chuva, conforme ilustrado nas fotos anexas. 

CONSIDERANDO que este Vereador encaminhou vários ofícios à Subprefeitura 

do Parque Meia Lua solicitando a limpeza dos bueiros; 

CONSIDERANDO que, até a presente data, nenhuma providência foi tomada 

para o desentupimento dos bueiros, que apresentam grande acúmulo de lixo, pela falta de limpeza 

regular; e 

CONSIDERANDO que, em períodos de chuvas, as ruas ficam alagadas, 

causando sérios transtornos aos moradores, 

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 do problema? 

2. O subprefeito do Parque Meia Lua tem recebido os ofícios enviados por este 

Vereador? 

2.1. Em caso positivo, por qual motivo a limpeza dos bueiros não vem 

sendo realizada? 

3. Qual a data prevista para que seja feita uma limpeza em geral nos bueiros 

do Parque Meia Lua? 

Ao aguardo de manifestação, subscrevemos. 

Sala das Sessões, 24 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: Alguns dos bueiros entupidos localizados no Parque Meia Lua. 


