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Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba 
Estado de São Paulo 

INDICAÇÃO 

Solicito ao Prefeito e Subprefeito, para que deem atenção as reivindicações do morador que 

segue. 

INDICAÇÃO N° 108/2018 
Autor: FELIPE FRANCISCO CÉSAR COSTA 
Ementa: SOLICITO AO PREFEITO E SUBPREFEITO, PARA QUE 
DEEM ATENÇÃO AS REIVINDICAÇÕES DO MORADOR QUE 
SEGUE.  

PROTOCOLO GERAL N° 1747/2018 
Data: 18/06/2018 - Horário: 10:50 

11111111111111111111 

ENCAMINHA-SE 

1 8 JUN. 2018 

Vereador Carlos Moura • Magrão 
Presidente 

Senhor Presidente: 

INDICO ao Senhor Prefeito e Subprefeito Municipal, providências junto ao departamento 

competente para que deem atenção as reivindicações do morador que segue. 

Pindamonhangaba, 18 de Junho de 2018. 

Vereador Felipe César — FC 

Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça - 12400-900 - Telefax: (12) 3644-2250 
Pindamonhangaba - SP Portal: www.pindamonhangaba.sp.leg.br  
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Felipe César <felipecesar@camarapinda.sp.gov.br> 

ENC: Reiterar a solicitação da manutenção da Iluminação Pública no Res. Pasin, 
Res.Mantiqueira e Distrito de Moreira César. 
1 mensagem 

jrobertoalb@bol.com.br  <jrobertoalb@bol.com.br> 	 14 de junho de 2018 09:59 

Para: "felipecesar@camarapinda.sp.gov.br" <felipecesar@camarapinda.sp.gov.br> 

Bom dia Vereador Felipe César. 
Já enviei várias solicitações á Ouvidoria, Sub-Prefeitura, Prefeitura e ao respectivo setor competente, mas infelizmente até 
agora não foi obtida a resposta, ou seja, o serviço executado com a eficiência no qual pagamos mensalmente a tarifa (CIP) 
em nossas contas de energia elétrica. 

Por favor ajudê-nos! 

Desde já agradeço e aguardo que tão logo esse problema seja enfim resolvido. 

• Att. 

José Roberto 
Morador do Res. Mantiqueira 

De: jrobertoalb@bol.com.br  
Enviada: 2018/06/14 09:47:03 
Para: ip@pindamonhangaba.sp.gov.br, gabinete@guaratingueta.sp.gov.br, gestao@pindamonhangaba.sp.gov.br, 
gabinetesubprefeito@pindamonhangaba.sp.gov.br, subprefeitura@pindamonhangaba.sp.gov.br  
Assunto: RE: Reiterar a solicitação da manutenção da Iluminação Pública no Res. Pasin, Res.Mantiqueira e Distrito de 
Moreira César. 
Bom dia a todas autoridades competentes de nossa cidade! 
Por favor venho novamente por meio desse solicitar a urgência na execução desses serviços abaixo relacionados. 

Por favor ajudê-nos!!! 

Att. 

. José Roberto 

De: jrobertoalb@bol.com.br  
Enviada: 2018/05/18 10:05:03 
Para: ip@pindamonhangaba.sp.gov.br, gabinete@guaratingueta.sp.gov.br, gestao@pindamonhangaba.sp.gov.br, 
gabinetesubprefeito@pindamonhangaba.sp.gov.br, subprefeitura@pindamonhangaba.sp.gov.br  
Assunto: Reiterar solicitação de manutenção da iluminação pública no Res. Pasin, Res. Mantiqueira e Distrito de Moreira 
César. 

Bom dia Exmo Sr.Prefeito, Vice-Prefeito, Sub-Prefeito, Secretário, Diretor e Senhor Ouvidor 
Municipal. 

Venho novamente reiterar através deste os seguintes locais que ainda não foram visitados, e com 
isso ainda não foram solucionados esse problema da iluminação pública nessa região, segue relação 
das ruas, avenidas, rotatórias e rodovias abaixo relacionadas: 
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*15 lâmpadas apagadas em toda a extensão da avenida bem como há lâmpadas apagadas também 
na ciclovia localizada na Avenida Dr. José Adhemar Cesar Ribeiro, desde a entrada (postes metálicos 
com lâmpadas apagadas na rotatória do boneco de lata) até a Paróquia de São Vicente de Paulo, via 
essa que é principal acesso ao Distrito de Moreira César. 

*Há mais de 20 Lâmpadas apagadas em toda a Rod. Ver. Abel Fabrício Dias desde a rotatória do 
Res.Mantiqueira/Gerdau até a última rotatória, já no acesso ao anel viário.Também foi constatado que 
há várias lâmpadas apagadas nos postes metálicos das 09 (nove) rotatórias desde o acesso ao anel 
viário até a última rotatória (já na entrada Res.Mantiqueira/acesso à Rod.Eng. Luiz Dumont Villares). 

*02 lâmpadas apagadas das 09 existentes ali na Avenida José Achilles (avenida que interliga a 
Rodovia Eng. Luiz Dumont Villares) até o acesso à Av. Dr. José Monteiro Machado César. 

*Há mais de 08 lâmpadas apagadas também na Rod. Ver. Abel Fabrício Dias na divisa com a cidade 
de Pinda/Roseira, desde a rotatória do Res. Mantiqueira até a rotatória de acesso aos bairros do 
Ribeirão Grande/Sapucaia. 

*Há 05 lâmpadas apagadas na Av.Dr.José Monteiro Machado César desde a entrada do Distrito 
go Moreira César (Posto de gasolina GNV Brasil) até o viaduto localizado no centro de moreira césar. 

*Há três lâmpadas acesas o dia todo na Av. Dr. José Monteiro Machado César entre a entrada da 
avenida pela Rod. Abel Fabrício Dias até a Paróquia de São Vicente de Paulo, desperdiçando o 
nosso dinheiro público o dia inteiro. 

*03 lâmpadas apagadas na Av.Alemanha, uma próximo ao número 252 e outra acendendo e 
apagando em frente ao número 342, sendo que há uma lâmpada apagada bem ali na cabeçeira da 
ponte que interliga os bairros do Pasin e Mantiqueira. 

*uma lâmpada apagada na Rua Suécia próximo ao número 270. 

*Há lâmpadas apagadas na Av. Polônia uma em frente ao número 592 e outra acendendo e 
apagando em frente ao número 542 e uma outra apagada bem ali no acesso a ponte de interligação 
entre o Pasin e Mantiqueira. 

*uma lâmpada apagada na Rua José Lemes em frente ao número 231 no Res. Mantiqueira. 

*re-colocação de uma luminária com a lâmpada que foi retirada há anos ali na Rod. Abel Fabricio 
Dias em frente ao Hotel Polis e a troca de uma lâmpada que está acendendo e apagando sendo o 
último poste do lado direito sentido Pinda/Roseira ainda na Rodovia. 

*várias lâmpadas apagadas nos postes metálicos bem ali na rotatória de acesso 
Gerdau/Res.Mantiqueira e tb da rotatória Dom Quixote (boneco de lata) 

*02 Lâmpadas apagadas na Av. José Monteiro Romão e uma na esquina da Rua 33 (Trinta e três) 
com essa avenida no Res. Mantiqueira. 

Desde já agradeço novamente e aguardo que tão logo esse problema seja enfim resolvido. 

Att. 
José Roberto. 
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Felipe César <felipecesar@carnarapinda.sp.gov.br> 

ENC: Melhorias na sinalização de trãnsito e na segurança dos pedestres,motoristas do 
Res. Pasin, Mantiqueira e Distrito de Moreira César. 
1 mensagem 

jrobertoalb@bol.com.br  <jrobertoalb@bol.com.br> 	 14 de junho de 2018 11:30 

Para: "felipecesar@camarapinda.sp.gov.br" <felipecesar@camarapinda.sp.gov.br> 

Bom dia Vereador Felipe César. 
Venho novamente solicitar apoio na execução desses serviços, já que venho solicitando desde o começo de fevereiro desse 
ano esses serviços desse Departamento e até agora não executaram nenhuma dessas solicitações abaixo relacionadas. 

Por favor ajude-nos!!! 

Att. 

José Roberto • 
De: jrobertoalb@bol.com.br  
Enviada: 2018/06/14 11:23:16 
Para: gabinete@pindamonhangaba.sp.gov.br, gestao@pindamonhangaba.sp.gov.br, gabinetesubprefeito© 
pindamonhangaba.sp.gov.br, subprefeitura©pindamonhangaba.sp.gov.br, transito@pindamonhangaba.sp.gov.br, 

ouvidoria@pindamonhangaba.sp.gov.br  
Assunto: Melhorias na sinalização de trânsito e na segurança dos pedestres,motoristas do Res. Pasin, Mantiqueira e Distrito 
de Moreira César. 

Bom dia Exmo Sr. Prefeito, Vice-Prefeito, Sub-Prefeito, Diretora de Trânsito e Sr. Ouvidor Municipal. 

Por favor, gostaria de reiterar o pedido de mais sinalização (instalação de placas de PARE, placas 
advertindo do perigo da alta velocidade constatada nesse cruzamento, pintura da faixa de retenção 
da Parada obrigatória e tb implantação de faixas de pedestres nesse cruzamento) em todas ruas e 
cruzamentos do bairro, mas principalmente ali no cruzamento da ponte de interligação dos bairros do 
Res.Pasin com o acesso ao Res. Mantiqueira. 
Necessito transitar ali todos os dias e verifico quanto perigoso está esse local devido o intenso 
trânsito de veículos, ciclistas, pais levando seus filhos para escola e inclusive ônibus,caminhões e 

• carretas nessas vias. Tem placas próximo a esse cruzamento indicando (advertindo) sobre 
obstáculos na via, mas até agora o Dep.Tran não instalaram esses obstáculos. Há necessidade  
urgente do reforço na sinalização horizontal e vertical desse cruzamento.  
Há necessidade urgente de estudos técnicos nessas vias e colocação de placas de proibido 
estacionar em pelo um lado da Rua Cláudio Moacir Marques de Oliveira, já que recebe intenso 
trânsito de veículos pesados e de grande porte, inclusive transporte público (ônibus e vans) trafega tb 
por essa via, não comportando esse espaço para passagem, já que há vários estacionados nos dois 
lados dessa rua. 

*Verifiquei também a necessidade de implantação de faixas de pedestres e redutores de velocidade 
(lombadas) ali na Av. Dr. José Adhemar César Ribeiro, principalmente próximos aos diversos pontos 
de ônibus (embarque e desembarque) existentes nessa avenida, acesso dos moradores dos bairros 
Jd Carlota, Ypê 1 e II e outros adjacentes que necessitam utilizar dessa avenida para embarcar e 
desembarcar do transporte público na cidade.Já presenciei vários incidentes onde os pedestres 
necessitam atravessar essa Avenida,mas nos locais onde existe a passagem no canteiro não tem a 
faixa de pedestre, e para piorar a situação os veículos dessa via não respeitam o limite de 
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velocidade, colocando a vida desses pedestres que necessitam atravessar essa via. 

*Instalação urgente de redutores de velocidade(lombadas) na Av. José Monteiro Romão, Rua Jossei 
Toda, Rua Wilson de Oliveira e pelas principais vias por onde transita uma grande quantidade de 
veículos, onde verificamos inclusive que já há placas de advertência e demarcações para instalação 
de redutores de velocidade,mas até a presente data não foram instalados. Com  isso, há vários 
motoristas e motociclistas trafegando em alta velocidade, "empinando" suas motos e colocando em 
risco todos os cidadãos,inclusive nossas crianças que andam, brincam nos parquinhos e que 
precisam atravessar as ruas sem obter nenhuma segurança, já que não há também a pintura das 
faixas de pedestres em todos os cruzamentos de nosso bairro, principalmente na Av. José Monteiro 
Romão. 

*Reforço na pintura da sinalização de solo e de placas de advertência (proibição de ultrapassagem) 
na Av. José Achilles Machado Ribas (acesso entre a Rod. Eng. Luiz Dumont Villares) até à Av. Dr. 
José Monteiro Machado César. Essa via está perigosíssima sem essa sinalização, já que 
ela necessita também da limpeza (corte e roçada) dos matos e dos entulhos espalhados pelo 
acostamento dessa avenida e uma operação do tapa-buraco em toda a extensão dessa avenida. 

• *Gostaria de sugerir para que a Prefeitura Municipal de Pinda, juntamente em parceria com o DER-
SP (Dep.Estradas e Rodagem), dentro do projeto "Movimento Paulista de Segurança no Trânsito do 
Governo do Estado de São Paulo, a possibilidade da construção de uma ciclovia ou ciclofaixa 
interligando a Rod. Eng. Luiz Dumont Villares, passando pela Av. José Achilles até o acesso à Av. Dr. 
José Monteiro Machado César.Com  isso utilizaria esse acostamento dessas vias(recúos laterais) 
para o bem comum e segurança para todos(motoristas,ciclistas e pedestres) já que até o momento só 
está servindo para acumular mato, entulho e muita sujeira. 

*Verifiquei ainda que persiste a ocorrência(existência) de 05 veículos abandonados nas ruas do Res. 
Pasin. 
Sendo um na Rua Noruega próximo ao número 539 e os outros 03 veículos localizados na Rua 
Suécia, sendo um caminhão próximo ao número 500, e os outros dois veículos próximo ao número 
710, na esquina com a Av.Polônia. E por último, o quinto veículo é um caminhão que está 
abandonado há anos na Av. Polônia próximo ao número 602, todos esses 05 veículos (carros e 
caminhões) abandonados há anos no Res. Pasin. 

Desde já agradeço e espero novamente que tão logo seja implementadas essas melhorias nesse 

• local citado. 

Att. 
José Roberto 
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Felipe César <felipecesar@carnarapinda.sp.gov.br> 

ENC: Sugestão e reivindicação de melhorias para a Rod.Eng.Luiz Dumont Villares e 
acesso a avenida Dr. José Achilles Machado Ribas. 
1 mensagem 

jrobertoalb@bol.com.br  lrobertoalb@bol.com.br> 	 14 de junho de 2018 13:44 

Para: "felipecesar@camarapinda.sp.gov.br" <felipecesar@camarapinda.sp.gov.br> 

Boa tarde Vereador Felipe César. 
Novamente reitero o pedido de ajuda na resolução desses problemas, já que até o momento nada dessas melhorias foram 
implementadas nessa Rodovia e avenida adjacente. 

Por favor ajudê-nos!! 

Desde já agradeço e aguardo que tão logo esses problemas sejam enfim resolvidos. 

Att. 

410 	José Roberto 

De: jrobertoalb@bol.com.br  
Enviada: 2018/06/14 13:09:02 
Para: amoreirajr@sp.gov.br, dr6-der@der.sp.gov.br  
Assunto: RE: Sugestão e reivindicação de melhorias para a Rod.Eng.Luiz Dumont Villares. 

Boa tarde Sr. Eng. Antônio Moreira. 
Venho por meio desse reiterar o pedido de mais atenção e melhorias para a Rod. Eng.Luiz Dumont Villares (acesso a 
Gerdau/Confab/Rod. Pres. Dutra). 
Até a presente data, não constatei "in loco" a execução dessas referidas solicitações, ref. ao  mato, está muito alto obstruindo 
a sinalização e todo o acostamento dessa rodovia. 

Verifiquei também que não há placa de sentido obrigatório (R-24b) ali na rotatória em frente a Gerdau, no sentido de quem 
vem de Pinda à Rod.Pres. Dutra, e também verifiquei que os veículos adentram na curva acentuada dessa rotatória em alta 

411, 	velocidade, desse modo solicito o estudo da implantação de um redutor de velocidade(lombada) antes da curva dessa 
rotatória, reduzindo assim velocidade dos veículos na qual a sinalização existente já regulamenta esse trecho, que é de 
40km/h.Gostaria de sugerir também a instalação de placas de delineadores de fluxo simples (curva) bem ali no início dessa 
rotatória, principalmente nesse trecho onde verifico a ocorrência de vários acidentes. 

E a realização urgente dos serviços de corte,roçada dos matos e a limpeza(retirada dos entulhos) em todo o acostamento 
dessa rodovia.Gostaria também de sugerir a esse Departamento estudos em parceria com a Prefeitura Municipal de Pinda, a 
construção de ciclovia ou ciclofaixa interligando essa Rodovia, passando pela Av. José Achilles Machado Ribas até o acesso 
à Av. Dr. José Monteiro Machado César. 

Desde já agradeço pela atenção e aguardo novamente por essas devidas providências. 

Att. 

José Roberto 

De: jrobertoalb@bol.com.br  
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Enviada: 2018/04/16 10:10:35 
Para: dr6-der@der.sp.gov.br  
Assunto: Sugestão e reivindicação de melhorias para a Rod.Eng.Luiz Dumont Villares. 

Bom dia Sr.Diretor. 
Venho por meio desse sugerir melhorias para a Rodovia Eng.Luiz Dumont Villares (Confab/Gerdau-Pindamonhangaba-SP) 

Realização da Operação tapa-buraco na cabeçeira da ponte e em diversos pontos da Rodovia Eng. Luiz Dumont 
Villares e também realização do serviço de corte e roçada dos matos no acostamento dessa rodovia (desde o km 85 -

entrada da Dutra até a entrada do Res. Mantiqueira). E o serviço de desobstrução das bocas de lobos e de todas as galerias 
de águas pluviais existentes ali na Rodovia, principalmente em frente a rotatória da Gerdau, onde em dias de fortes chuvas 
verifica-se o acúmulo imenso das águas das chuvas, formando um "rio" e colocando em risco todos os motoristas que 
trafegam sentido Pinda sentido Pres. Dutra. 

Desde já agradeço pela atenção e espero tão logo que essas sejam atendidas. 

Att. 

José Roberto 

Morador do Res. Mantiqueira 

• 

Ilb 
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