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Requer ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal 

de Taubaté informações quanto ao bairro Portal da 

Mantiqueira. 
 

 

           Senhor Presidente, 

 

CONSIDERANDO que esta Vereadora realiza o 

Gabinete Itinerante uma vez por semana e que, no dia 03 de maio, esteve no bairro Portal da 

Mantiqueira; 

     

     CONSIDERANDO que a população do bairro utiliza da 

praça Carlos José da Costa (Fino) para atividades físicas e recreacionais e que, registrou que a 

praça necessita de melhorias como: iluminação pública e limpeza da praça; 

 

CONSIDERANDO que um número grande de usuários 

da praça tem animais de estimação como cachorros e que a praça é um local de lazer que os 

animais são bem vindos pela população. Ainda o espaço carece de local para crianças 

brincarem e de melhorias no espaço que tem academia ao ar livre. 

 

 Assim sendo, é que:  

 

REQUEREMOS à Nobre Mesa, ouvido o Plenário, dispensadas 

as demais formalidades de praxe, seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, solicitando  

para que se digne nos informar o que segue: 

 

I – Qual o cronograma de melhoria das praças públicas, como 

iluminação e manutenção necessária uma vez que o município 

cobra a taxa de luz para a manutenção da rede? 

II – Qual o cronograma de limpeza para praças públicas? 

Qual a previsão de realização do serviço no bairro Portal da 

Mantiqueira? 

III – Os moradores do bairro gostariam de uma adaptação na 

praça Carlos José da Costa (Fino) para um parque para cães. 

Qual a possibilidade de se implantar essa estrutura na praça? 

IV – Qual a possibilidade de colocação de parquinho para as 

crianças? Qual a possibilidade de melhoria para o espaço da 

academia ao ar livre, como colocação de grama? 
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Plenário “Jaurés Guisard”, 08 de maio de 2017. 

 

 

 

Vereadora Loreny (PPS) 


