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PEDIDO DE INFORMAÇÕES Nº 173/2018 

Assunto: Requer informações acerca da falta de galerias de águas pluviais na Avenida Engenheiro 

Davi Monteiro Lino, no Bairro Chácaras Rurais Santa Maria (Bica do Boi). 

 

Considerando que estivemos na Avenida Engenheiro Davi Monteiro Lino 

na data de 27/01/2017 e, recentemente, em outubro deste ano, onde constatamos a falta 

de galerias de águas pluviais na mencionada avenida; 

Considerando que os moradores reclamam que funcionários da Prefeitura 

Municipal estiveram no local fazendo uma obra para conter os alagamentos, mas que não 

adiantou; e 

Considerando que os moradores informam que os fundos de suas 

residências, que dão acesso à Avenida Eng. Davi Monteiro Lino, devido à falta da galeria 

que daria vazão às águas das chuvas, acumulam águas que acabam entrando nas 

residências e causando muitos estragos, pois danificam toda a estrutura das construções, 

acarretando em danos materiais e financeiros, além do grande risco à saúde desses 

moradores, que podem vir a contrair algum tipo de doença, como a leptospirose, 

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 Infraestrutura tem conhecimento deste problema 

enfrentado pelos moradores da região? Em caso positivo, quais providências estão sendo 

tomadas para sanar a situação? 

 

Enviamos fotos do local e, 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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