
Prefeitura de Jundiaí Secretaria de
Cu ler ca çldade e cuidar das pessoas Serviços Públicos

Jundiaí, 02 de setembro de 2015
Controle Interno: COCMJ09836

De: SMSP/GS
Para: US5-0este
Assunto: Referente a Indicação nº 13885

Para análise e manifestação. Após, retornar.
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Av. da Liberdade, s/n° • 60 andar· Ala Sul - Jardim Botânico
Jundiai - Sâo Paulo - CEP 13214-900



Câmara Municipal de Jundiai
Estado de São Paulo

INDICAÇÃO N" 13885

/

Realização de obras na Av. Henrique Brunini, Fazenda Grande, para reformulação,
calçamento, implantação de ciclovia, iluminação pública e revisão do trevo de acesso à
Rod. Dom Gabriel Bueno Couto e Parque Residencial Eloy Chaves.

Presidente

07107/2015

A Av. Henrique Brunini não possui calçamento em vários locais,

faltando, inclusive, sinalização e iluminação adequada. O problema é mais grave no início da

avenida, onde o fluxo de pedestres é mais alto e a precariedade das margens mais evidente.

Devido a esta situação, a vida de pedestres é colocada em risco todos os dias, pela

necessidade de transitar num local extremamente perigoso.

Além do problema da segurança para pedestres temos a dificuldade

para o tráfego de veiculos, tanto pela deficiência do trevo de acesso á Rodovia Dom Gabriel

Paulino Bueno Coulo como pelo excesso de veiculos. A avenida não foi projetada para

contemplar o intenso tráfego atual e servir de acesso a diversos bairros: é estreita, sinuosa,

com buracos e desníveis. Além de veículos de passeio, recebe o trafego caminhões e õnibus.

Desta maneira,

Realização de obras na Av. Henrique Brunini, Fazenda Grande, para

reformulação, calçamento, implantação de ciclovia, iluminação pública e revisão do trevo

de acesso à Rod. Dom Gabriel Bueno Couto e Parque Residencial Eloy Chaves.

Sala das Sessões, em 07 de julho de 2015.
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Câmara Municipal de Jundiaí
Estado de São Paulo

(
I

INDICAÇÃO N" 13788

Instalação de "playground" na área pública localizada na esquina das ruas Alcides Cruz e
Vicente Datena (Jardim Sarapiranga).

A população do Jardim Sarapiranga reivindica um espaço de

convivência e lazer para as crianças na esquina das ruas Alcides Cruz e Vicente Datena,

onde há uma área pública.

Por isso,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências

cabiveis, junto ao setor competente, para Instalação de "playground" no espaço acima

mencionado.
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Prefeitura de Jundiaí Secretaria de
Cuidar 0.1 cidaae e ::\..li(ja~das pessoas Serviços Públicos

Jundiaí, 20 de agosto de 2015
Controle Interno; COCMJ100S4

De: SMSP/GS
Para: USS-Oeste
Assunto: Referente a Indicação nQ 13788

Para análise e manifestação. Após, retornar.

Para: --------

Carimbo e assinatura

De: ---------
Para: --------

Carimbo e assinatura

Av. da Uberdade, sin° - 6° andar - Ala Sul - Jardim Botânico
Jundiai - São Paulo - CEP 13214-900
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Prefeitura de Jundiaí Secretaria de
Cuidar da cidade ó cuidar das pessoas Serviços Públicos

INDICAÇÃO 13788/15 - Ver2 Paulo Malerba
Em 24 de Agosto de 2015.

A
5SP/GS

Consta em nosso planejamento a implantação de melhorias na área em questão, que contemplariam

esta solicitação. A extensa programação de nossa Unidade de Serviços, prevê atendimento somente

Temistocl s Cavalcanti
Diretor da US5/0ESTE

Avenida Arquimedes n'1395 - Jardim Guanabara
Jundiaí - São Paulo - CEP13211-840
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