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PEDIDO DE INFORMAÇÕES Nº 198/2018 

Assunto: 
Requer informações a respeito da falta de calçada na Avenida José Carlos Fernandes, Jardim 

Terras de São João.  

 

CONSIDERANDO que este Vereador, por várias vezes, esteve no local por 

solicitação dos moradores, verificando a reclamação referente à falta de calçada na Avenida José 

Carlos Fernandes, no Jardim Terras de São João; 

CONSIDERANDO que este Vereador já enviou ofícios à Secretaria de 

Infraestrutura solicitando providências para a construção de calçada na referida avenida; 

CONSIDERANDO que devido à inexistência de calçada na Avenida José Carlos 

Fernandes, os moradores têm de andar por mais de duzentos metros no meio da avenida, 

disputando espaço com carros, motos e bicicletas, correndo risco de sofrerem acidentes; 

CONSIDERANDO que a situação narrada é crítica, principalmente para os 

idosos, cadeirantes, gestantes, mães com carrinho de bebê, crianças, alunos, pois coloca em risco 

a integridade física de todos, que ficam expostos, constantemente, a possíveis acidentes; 

CONSIDERANDO que o referido local necessita imediatamente de calçamento 

com metragem adequada, conforme demonstram as fotos anexas, 

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 Infraestrutura tem conhecimento do problema por mim 

relatado através de ofícios, sendo o último o de número 1273, enviado 

na data de 28/06/2018? 

2. Em caso positivo, tem algum projeto de construção de calçada na Avenida 

José Carlos Fernandes?  

3. Qual a previsão para a solução do problema? 

Ao aguardo de manifestação, subscrevo. 

Sala das Sessões, 28 de novembro de 2018 

 

VALMIR DO PARQUE MEIA LUA 
Vereador – Líder do DC 

Vice-Presidente 
 

Tramitado em Sessão 

(   ) Aprovado 

(   ) Rejeitado 
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