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PEDIDO DE INFORMAÇÕES Nº 184/2018 

Assunto: Requer informações acerca da retirada do abrigo que havia sido instalado no ponto de ônibus 

existente na Avenida Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, nas proximidades da 

Cervejaria Heineken, no Bairro Rio Abaixo. 

 

Este Vereador tem recebido diversas reclamações de munícipes após a 

retirada de um abrigo do ponto de ônibus existente na Avenida Presidente Humberto de 

Alencar Castelo Branco, nas proximidades da Cervejaria Heineken, no Bairro Rio Abaixo.  

Acompanhei a instalação do referido abrigo na data de 7 de maio de 2018, 

conforme foto anexa. Entretanto, cerca de um mês após sua instalação, o mesmo teve que 

ser removido, uma vez que sua estrutura foi abalada por ter sido abalroada por um caminhão. 

À época, este Vereador obteve a informação de que brevemente seria 

instalado um novo abrigo no local, o que não aconteceu até a presente data. Com isto, já se 

passaram quatro meses e os usuários do referido ponto de ônibus, em especial os 

trabalhadores da Cervejaria Heineken, vêm sofrendo transtornos, ficando expostos ao sol e à 

chuva pela falta do abrigo, conforme ilustrado em foto anexa. 

Diante do exposto, 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. Por qual motivo o abrigo ainda não foi reinstalado no referido ponto de 

ônibus? 

2. Qual a data prevista para a instalação do abrigo? 

Ao aguardo de manifestação, subscrevo. 

Sala das Sessões, 31 de outubro de 2018. 

 

 

 

VALMIR DO PARQUE MEIA LUA 
Vereador - Líder do DC 

Vice-Presidente 
  

Tramitado em Sessão 

(   ) Aprovado 

(   ) Rejeitado 
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FOTO: Acompanhamento da instalação do abrigo, em 7 de maio de 2018. 

 

 

FOTO: Usuários expostos à chuva pela falta do abrigo. 


