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CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ - SP 
PALÁCIO DA LIBERDADE 

S G  

PEDIDO DE INFORMAÇÕES Nº 206/2018 

Assunto: 
Requer informações acerca de área utilizada de acesso entre a Avenida Gilda Parente 

Grecco, no Jardim Altos de Sant'Anna, e a Avenida Paulo Setúbal, no Conjunto São Benedito. 

 

CONSIDERANDO o pedido e o abaixo-assinado dos moradores e usuários da 

região supracitada, e a estrada de acesso que facilita o cotidiano dos munícipes, estudantes e 

trabalhadores cujo destino são os equipamentos públicos, comércio e local de trabalho;  

CONSIDERANDO, ainda, que a área é rota para o atendimento emergencial, de 

passagem de veículos oficiais, bombeiros, veículos de segurança e outros,  

REQUEREMOS, ouvido e aprovado pelo Egrégio Plenário, cumpridas as 

formalidades regimentais, seja encaminhado ao Senhor Prefeito Municipal de Jacareí o seguinte 

Pedido de Informações: 

1. Referente à identificação de área utilizada de acesso entre a Avenida Gilda 

Parente Grecco, no Jardim Altos de Sant'Anna, e a Avenida Paulo Setúbal, no Conjunto São 

Benedito, podemos considerá-la pública do Município, do Estado ou área de propriedade privada?  

1.1 Caso não seja da Municipalidade, há a possibilidade de se fazer um 

remanejamento?  

1.2 Em caso positivo, qual o tempo previsto de negociação? 

2. Caso a área seja de propriedade da EDP Bandeirante e não haja 

negociação, solicitamos a manutenção e a responsabilização do proprietário pelo abandono visível 

do local, que se tornou ponto de descarte de lixo e de todo tipo de entulho, sendo que a área limpa 

é passagem dos moradores. 

3. Caso tenha bom êxito na aquisição da referida área, há possibilidade de 

melhoria na infraestrutura, pavimentação, iluminação, calçada e revitalização desse caminho? 

4. Salientamos que a reivindicação dos munícipes foi feita através de abaixo-

assinado entregue nos gabinetes dos vereadores. 

Ao aguardo de manifestação, subscrevemos. 

Sala das Sessões, 05 de dezembro de 2018 

 
 
 

LUCIMAR PONCIANO 
Vereadora - PSDB 

Presidente 
 

Tramitado em Sessão 

(   ) Aprovado 

(   ) Rejeitado 




























































