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PEDIDO DE INFORMAÇÕES Nº 187/2018 

Assunto: 
Requer informações acerca de área localizada defronte da entrada principal da EE Profª Maria 

Umbelina Rodrigues de Azevedo, no Jardim Santo Antonio da Boa Vista. 

 

Este Vereador, por várias vezes, esteve na área localizada defronte da entrada 

principal da EE Profª Maria Umbelina Rodrigues de Azevedo, no Jardim Santo Antonio da Boa 

Vista. Tais visitas resultaram no encaminhamento de diversos ofícios à Secretaria de Meio 

Ambiente do Município, quando solicitei providências em face das muitas reivindicações recebidas 

dos moradores vizinhos do referido espaço e de funcionários da citada escola, quando reclamaram 

do abandono em que se encontra o local.  

Esses cidadãos fazem crítica quanto ao fato da área não ser limpa há muitos 

anos e, como resultado disso, hoje existe no espaço um grande matagal (fotos anexas). Porém, 

não é conhecido, nem por este Vereador, nem pelos solicitantes, o responsável pela referida área.  

Razão de grande preocupação é a proliferação de animais peçonhentos, 

principalmente de escorpiões e cobras, além do crescente aumento do número de ratos e de 

pernilongos, cuja quantidade está em nível crítico.  

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. A Secretaria de Meio Ambiente tem conhecimento desse problema? 

2. Essa área é particular ou pública? 

3. Em caso da referida área ser pública, existe projeto de edificação para o 

local? 

4. Existe cronograma para a limpeza do local? Informar o prazo previsto. 

 

Ao aguardo de manifestação, subscrevemos. 

 

Sala das Sessões, 07 de novembro de 2018. 

 

 

VALMIR DO PARQUE MEIA LUA 
Vereador – Líder do DC 

Vice-Presidente 

Tramitado em Sessão 

(   ) Aprovado 

(   ) Rejeitado 
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