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CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ - SP 
PALÁCIO DA LIBERDADE 

R C  

PEDIDO DE INFORMAÇÕES Nº 199/2018 

Assunto: 
Requer informações acerca de projeto de instalação de rede de esgoto no Bairro Chácaras 

Reunidas Ygarapés. 

 

Há muitos anos acompanho o sofrimento dos moradores do Bairro Chácaras 

Reunidas Ygarapés no que se refere à falta de rede de esgoto nessa localidade. Esses cidadãos 

têm, há tempos, a expectativa frustrada de instalação da referida rede no bairro e, até que esta 

aconteça, utilizam fossas sépticas. Com isso, têm que pagar pela limpeza das fossas, as quais 

acabam transbordando e cujos resíduos são jogados nas vias, problema que demanda necessária 

solução por parte da Prefeitura. 

Com frequência visito esse bairro, oportunidades em que pude constatar a 

situação precária em que vive a comunidade. O esgoto corre a céu aberto, causando sérios 

transtornos, inclusive a inalação de forte mau cheiro.  

Na data de 22/11/2018 estive na região e, ao conversar com alguns proprietários 

de terrenos locais, soube da necessidade que têm de construir seus imóveis nessas áreas, mas 

que, devido à falta de rede de esgoto, encontram dificuldade em proceder às construções. 

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. Existe projeto para a instalação de rede de esgoto no Bairro Chácaras 

Reunidas Ygarapés? 

1.1. Em caso positivo, qual a data prevista para início das obras? 

 

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 


