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PEDIDO DE INFORMAÇÕES Nº 205/2018 

Assunto: Requer informações acerca da quadra de esportes da Vila Garcia. 

 

Considerando que já enviamos Ofício ao Secretário Municipal de Esportes 

e Recreação solicitando a manutenção da quadra de esportes da Vila Garcia, com a 

colocação de tela e redes de proteção para impedir a entrada de pombos na quadra e nos 

banheiros; 

Considerando que, até a presente data, os problemas descritos ainda não 

foram solucionados, causando transtornos para a população que utiliza o referido espaço 

e gerando grande desperdício de água, pois, todos os dias, a quadra e os banheiros 

precisam ser lavados para se retirar a grande quantidade de fezes de pombos que ficam 

depositadas nos locais; e 

Considerando ainda que, segundo informações dos frequentadores, dois 

banheiros da mencionada quadra se encontram interditados já há bastante tempo, 

REQUEREMOS 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 Municipal de Esportes e Recreação tem conhecimento 

deste problema? 

2. Existe alguma previsão para a reforma da quadra de esporte da Vila 

Garcia, com a colocação de tela e redes de proteção para impedir a entrada de pombos? 

Em caso positivo, informar qual a data prevista para o início das reformas. 

 

Enviamos fotos do local e, ao aguardo de manifestação, subscrevemos. 

 

Sala das Sessões, 5 de dezembro de 2018. 

 

 

VALMIR DO PARQUE MEIA LUA 
Vereador – Líder do DC 

Vice-Presidente  

Tramitado em Sessão 

(   ) Aprovado 

(   ) Rejeitado 
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