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Requer informações do Exmo. Senhor Prefeito 

Municipal sobre o bairro Chácaras Silvestre, nas 

proximidades da EMEI Profa. Celina Monteiro de 

Castro.  

 

 

Senhor Presidente,  

  

Considerando que semanalmente, a vereadora Loreny passa o 

dia em um bairro de Taubaté, visitando espaços públicos e atendendo a população e que no 

dia 13 de setembro esteve no bairro Chácara Silvestre, próximo a EMEF Profa. Celina 

Monteiro de Castro; 

 

Considerando que os moradores relataram a falta de praça para 

lazer das crianças; 

 

Considerando que a academia ao ar livre instalada na Rua Pedro 

Francisco tem pouca iluminação; 

 

Considerando que moradores relataram que foi retirada a 

cobertura do ponto de ônibus localizado na Rua Isidoro Nogueira Tinoco em frente à padaria 

Matos e foi recolocado no campo de futebol do bairro, como banco de reserva; 

 

Considerando que uma moradora relatou que na Rua Iris Borges 

do Couto, há um grande número de carros parados, atrapalhando o fluxo de carro na via; 

 

Considerando que um morador reclama da falta de 

acessibilidade para idosos e pessoas com deficiência na rampa do ESF Chácaras Silvestre; 
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Considerando que os moradores relatam presenciar tráfico 

intenso e a ausência da atividade delegada no bairro; 

 

Considerando que os moradores relatam a falta de iluminação e 

de saneamento na rua conhecida como “Rua do Valetão”, na qual constamos ser um córrego a 

céu aberto. 

Considerando que a EMEI Paulo Cicchi está sofrendo com o 

aparecimento de escorpiões em suas salas de aula; 

 

Considerando que na EMEI Profa. Maria Isabel Pereira Ribeiro 

há mais alunos do que cadeiras disponíveis em sala de aula; 

 

Considerando que na EMEI Prof. José Simplicio, as salas 

tiveram que ser readequadas com a instalação de almoxarifado junto à sala dos professores, 

também como no banheiro;  

 

Considerando que há necessidade da reforma dos banheiros e 

cobertura da quadra poliesportiva da EMEF Profa. Celina Monteiro de Castro;  

 

Considerando que na ESF Chácara Silvestre há três equipes de 

agentes da saúde da família e uma demanda de 12 mil moradores no bairro; 

 

Considerando que na ESF Chácara Silvestre há apenas um 

dentista para atender uma alta demanda; 

 

Considerando que foi realizada a troca dos aparelhos de inalação 

na ESF Chácara Silvestre e os novos são de qualidade muito inferior aos antigos; 
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Considerando que a ESF Chácara Silvestre não possui em sua 

unidade aparelho para medir pressão. 

 

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 a V. Exª. para que se digne informar a esta Casa o quanto segue: 

 

I- Há possibilidade de instalação de praças com parque 

infantil para lazer das crianças no bairro? 

II – Qual a possibilidade de melhorias na iluminação da 

academia ao ar livre?  

III – Qual o motivo da retirada do abrigo na parada de 

ônibus na Rua Isidoro Nogueira Tinoco? Há possibilidade da instalação de um novo 

abrigo no local? 

IV - Existe a possibilidade de realização de alguma 

melhoria viária para atender a demanda apresentada pelos moradores da Rua Iris Borges 

do Couto?  

V- Há previsão de melhorias no ESF Chácaras Silvestre? 

Existe a possibilidade de ações de melhoria para acessibilidade na rampa de entrada do 

prédio?  

VI- Os moradores do bairro solicitaram o aumento da ação 

da Atividade Delegada no bairro. Durante o atendimento, foram apresentadas alternativas 

como realização de abaixo-assinado, no entanto, a população tem medo de represálias. 

VII- Qual ação das Secretarias competentes para o córrego 

localizado no bairro Chácara Silvestre? Há previsão de melhorias na iluminação e no 

saneamento básico para os moradores?  
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VIII - A EMEI Paulo Cicchi bem como o bairro Chácara 

Silvestre não constam no cronograma do programa “Xô Escorpião”, enviado pelo ofício 

n.º978/2017. Existe a possibilidade de se incluir o bairro no programa?  

IX - Qual o prazo de adequação de número de cadeiras em 

relação ao número de alunos na EMEI Profa. Marioa Isabel Pereira Ribeiro? 

X - Qual a possibilidade da construção de uma sala para 

receber o almoxarifado na EMEI Prof. José Simplicio? 

XI - Qual o prazo apara a reforma dos banheiros e 

cobertura da quadra na EMEF Profa. Celina Monteiro de Castro? 

XII - Qual a possibilidade e prazo para o aumento das 

equipes da saúde da família na ESF Chácara Silvestre juá que existe uma alta demanda 

para ser atendida no bairro? 

XIII - Qual a possibilidade e prazo para o aumento de mais 

um dentista na unidade de saúde? 

XIV - Porque os aparelhos de inalação na ESF foram 

substituídos por novos que apresentam qualidade e precisão muito inferiores? 

XV - Qual a possibilidade e prazo para que aparelhos de 

medição de pressão sejam enviados à ESF? 

 

 

Plenário “Jaurés Guisard”, 18 de setembro de 2017. 

 

Vereadora Loreny (PPS) 

 


