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PEDIDO DE INFORMAÇÕES Nº 195/2018 

Assunto: 
Requer informações acerca da proibição de estacionamento no trecho compreendido do nº 

17 ao nº 71 da Rua Rui Barbosa, no Centro. 

 

Tem sido objeto de muitas reclamações por parte de comerciantes e de 

seus clientes o estabelecimento da proibição de estacionamento no trecho compreendido 

do nº 17 ao nº 71 da Rua Rui Barbosa, no Centro (fotos anexas).  

Tendo em vista que esses cidadãos vêm sendo prejudicados com a falta 

da permissão de estacionar nesse percurso, este Vereador enviou ofício à Secretaria de 

Mobilidade Urbana solicitando a volta desse estacionamento.  

Considerando que não foi remetida qualquer resposta para tal documento, 

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 Mobilidade Urbana tem conhecimento acerca do 

problema ora relatado? 

2. Existe a possibilidade do retorno do estacionamento no trajeto em 

questão, tendo em vista que nos demais trechos da Rua Rui Barbosa 

ele foi liberado? 

2.1. Em caso positivo, qual a data prevista para a volta do 

estacionamento? 

 

Ao aguardo de manifestação, subscrevo. 

 

Sala das Sessões, 21 de novembro de 2018. 

 

 

VALMIR DO PARQUE MEIA LUA 
Vereador – Líder do DC 

Vice-Presidente 

Tramitado em Sessão 

(   ) Aprovado 

(   ) Rejeitado 
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