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1) Indico a recolocação de uma tampa na boca de lobo que está faltando na Rua 

Machado de Assis, defronte do nº 48, Vila Zezé.  

2) Indico o nivelamento do asfalto no encontro da Avenida Davi Lino com a Avenida 

Santa Maria no trecho compreendido entre os números 296 e 306, desnível que poderá 

ocasionar acidentes no local.  

3) Indico a limpeza com a retirada de entulhos na Estrada do Rio Comprido a 50m do 

entroncamento com a Estrada do Varadouro.  

4) Indico a limpeza com a retirada de lixo e entulhos na Estrada do Rio Comprido a 

100m do entroncamento com a entrada do Condomínio Mirante do Vale. 

5) Indico a limpeza com a retirada de entulhos na Estrada da Amizade, no Bairro 

Jardim, nas proximidades da divisa de São José dos Campos pela Estrada Natan.  

6) Indico a elaboração de outro estudo técnico visando às seguintes alterações 

solicitadas por munícipes com relação às mudanças efetuadas no trânsito da região do 

São João, para que venham atender os anseios da população posto que tais mudanças 

deixaram muitas vias com um sentido só: 

a) Deixar a Rua Duque de Caxias com direção de mão única no sentido da Rua Santa 

Helena para a Avenida São João, isto para atender aos veículos que tenham destino a 

São Paulo e não necessitem ir até o final da Santa Helena, como ocorre hoje com estas 

mudanças;  

b) Para atender aos alunos da Escola Estadual Pompílio Mercadante nas linhas de ônibus 

em direção ao Distrito de São Silvestre ou ao Bairro do Bandeira Branca I e II. Estes 

ônibus poderiam entrar pela Rua José de Moraes, na altura da Avenida São João, dobrar à 

direita na Rua Marechal Deodoro, atravessar a Rua Duque de Caxias e seguir pela Rua 

Ale Mohamed Ahmed, (mudar o ponto de ônibus existente na Escola do Pompílio para 

esta via) e seguir em direção a Avenida Maria Augusta Fagundes Gomes; 

c) Entrada de caminhões e ônibus  para Guararema ou Mogi das Cruzes: inverter a mão 
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de direção da Rua Marco Mehler (Rua da Adatex) ou da Rua Benedito Antônio Bueno 

(Rua do depósito de bebidas do Valdir) em direção à Avenida Maria Augusta Fagundes 

Gomes; 

d) Proibir na Rua Santa Helena o estacionamento apenas nos horários de maior 

movimento (das 07 às 9horas e das 17 às 19horas), deixando os demais horários livres 

para o estacionamento. O que ocasiona o engarrafamento nesta via não é o volume de 

veículos e sim a sua válvula de escape (Ponte do São João) que, além do semáforo na 

sua cabeceira do lado do Centro, ainda é estreita e em certos momentos comporta apenas 

dois veículos. 

7) Indico a elaboração de um estudo técnico visando urgentemente a restauração do 

prédio do Museu de Antropologia do Vale do Paraíba (MAV) que é um dos símbolos de 

Jacareí. As suas paredes estão apresentando rachaduras em diversos locais e pinturas 

desgastadas pelo tempo. Necessária se faz a conservação das estruturas, tendo em vista 

os muitos anos de construção.  
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