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Requer informações do Exmo. Senhor Prefeito 

Municipal sobre o bairro Independência, nas 

proximidades da Praça da Liberdade.  

 

 

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 06 de setembro esteve no bairro Independência, próximo a Praça da Liberdade; 

 

Considerando que os moradores da Rua Madre Beatriz Silva 

citaram que a Administração está locando um imóvel no referido logradouro para a instalação 

de uma casa de acolhimento para mulheres vítimas de doméstica e sexual; 

 

Considerando que a Praça da Liberdade não possui lixeiras em 

toda sua extensão; 

 

Considerando que moradores da Rua Madre Eulália Perrotim 

comentaram da dificuldade em atravessar a Avenida Independência, na altura da supracitada 

rua. Muitos moradores da região são idosos e costumam fazer esse trajeto para ir até as 

farmácias do local. 

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- A Administração irá mesmo implantar a casa de 

acolhimento para mulheres vítimas de violência doméstica e sexual? Se sim, 

compreendemos a importância da efetivação desta política pública e, para garantir seu 
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funcionamento, quais medidas de segurança serão tomadas na região para garantir a 

proteção tanto das mulheres acolhidas quanto dos moradores da rua em questão? 

II – Qual a possibilidade de instalação da lixeira na 

referida praça? A municipalidade possui um sistema de monitoramento das ruas da cidade 

quanto a manutenção e instalação de estruturas como lixeiras? 

III – Existe a possibilidade de realização de alguma 

melhoria viária para atender a demanda apresentada pelos moradores da Rua Madre 

Eulália Perrotim? 

 

Plenário “Jaurés Guisard”, 11 de setembro de 2017. 

 

Vereadora Loreny (PPS) 

 


