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1)  Solicito a substituição de uma tampa quebrada na boca de lobo existente nas 

proximidades do nº 400 da Avenida Vale do Paraíba, esquina com a Rua das Violetas, 

no Parque Santo Antônio.  

2)  Solicito a substituição de uma tampa quebrada na boca de lobo existente próximo da 

Igreja do Carmo, na Rua General Carneiro, Centro.  

3)  Solicito “Operação Tapa Buracos” nas proximidades do nº 964 da Rua Engº Flávio da 

Silva Freitas no Bairro do Igarapés.  

4)  Solicito “Operação Tapa Buracos” defronte da Igreja Nossa Senhora Aparecida, no 
entroncamento da Avenida Major Acácio Ferreira com a Av. Santos Dumont, Jardim 

Liberdade.  

5) Solicito o conserto dos degraus da escada de acesso entre a Rua Teixeira Mendes e a 

Rua Antônio Parreiras, no Jardim Nova Esperança, evitando assim perigo de acidentes, 

principalmente à noite quando é mais difícil a visibilidade dos pedestres. 

6)  Solicito “Operação Tapa Buracos” na extensão da Rua Príncipe Rainner III, no Parque 
dos Príncipes, onde o asfalto, colocado recentemente, está se desfazendo.  

7) Solicito um estudo técnico visando a colocação de faixas de segurança na Avenida São 

João, Bairro do São João, principalmente, nas proximidades do nº 518 e do nº 640, 

onde, após a retirada do estacionamento, deixou o trânsito com maior fluidez com riscos 

de atropelamento aos pedestres.  

8) Reitero os pedidos feitos desde junho de 2012 e que até a presente data não foram 

atendidos ( Ind. 3143 de 26/06/12), (Ind. 4365 de 30/10/12), (Ind 2318 de 29/05/13) e 

por inúmeras vezes já solicitada, nas Sessões Ordinárias desta Casa Legislativa, a 

pintura de uma faixa de segurança para os pedestres na Rua Santa Helena, altura do nº 

563, Bairro São João (Rotatória da Chispita), devido as mudanças do trânsito no local, a 

travessia ficou perigosa devido à alta velocidade mesmo nos horários que não são de 

“pico”.  

9) Solicito um estudo técnico visando a transferência do semáforo existente defronte do nº 

726 para defronte do nº 640 na Avenida São João. A mudança facilitará a travessia dos 

alunos da E.E. Pompílio Mercadante que se deslocam pela Rua Duque de Caxias e ali se 

concentram em maior número devido ao ponto de ônibus.  

10)  Solicito nivelamento e troca de alguns bloquetes que se encontram soltos e outros 

quebrados, no calçamento defronte do nº 1224  até defronte do nº 1244 da Rua Roberto 

Lopes Leal, Jd. Santa Maria.  
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