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REQUERIMENTO Nº 050 /2020 

 

 

À 

Câmara Municipal de Jaguariúna; 

 

Requeiro à Mesa, observadas as formalidades legais de praxe, após 

ouvido o douto Plenário, para que seja oficiado ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando 

seus préstimos, para determinar à Secretaria de Mobilidade Urbana que informe a esta 

Casa de Leis uma resposta sobre a Indicação de nº 220/2019 referente a mudança na 

entrada do bairro Reserva Barra.  

 

JUSTIFICATIVA 

 

Atualmente a entrada e saída do bairro Reserva da Barra se dá pelo 

mesmo acesso, e os riscos de acidentes no local são constantes, principalmente com 

ônibus. O acesso ao bairro é muito estreito para passagem do ônibus e por isso, os 

motoristas acabaram por abrir uma via de acesso para cortar caminho no canteiro, para 

facilitar a manobra dos veículos e não colidir com outros carros. 

Importante, urgente e necessário se faz realizar uma modificação naquele 

local criando duas vias de acesso ao bairro, uma para entrada e outra para saída dos 

veículos. 

Devido toda situação atual, o local além de perigoso se tornou depósito de 

lixo, entulho e criadouro de animais peçonhentos, insetos e maléficos à saúde pública, além 

de deixar a entrada do Bairro com aspecto muito feio, pois pessoas de outros bairros se 

aproveitam do espaço para descartes de lixo e matérias de construção.  

Acredito ser de suma importância a referida solicitação e que solucionada 

trará tranquilidade aos moradores do citado bairro, assim melhorando muito o aspecto visual 

e também acabando com o problema de descarte de lixo no local. 

Gabinete do Vereador Afonso Lopes da Silva – Silva, 03 de maio 2020. 

a. VEREADOR AFONSO LOPES DA SILVA – SILVA 

Cópia conforme o original apresentado nesta Edilidade em Sessão 

Ordinária de 05 de maio corrente. 

Câmara Municipal de Jaguariúna, 06 de maio de 2020. 

 

 
VEREADOR WALTER LUÍS TOZZI DE CAMARGO 

Presidente 
 


