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Requer informações do Exmo. Senhor Prefeito 

Municipal sobre o bairro Santa Fé e 

proximidades.  

 

 

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 30 de 

agosto esteve no bairro Santa Fé; 

 

Considerando que ao visitar os comércios da região, houve 

unanimidade em citar os casos de roubo que tem crescido na região. Inclusive, os 

comerciantes buscam meios de se proteger, como uso de câmeras de segurança privativas. No 

entanto, até as câmeras tem sido alvo dos roubos; 

 

Considerando que o bairro beira a Estrada do Pinhão, no 

entanto, caso os moradores precisem fazer um retorno na própria avenida, é preciso andar até 

as rotatórias próximas ao bairro; 

 

Considerando que a EMEI Maria Luiza apresenta salas 

superlotadas (34 alunos no Maternal e 24 no Berçário) e que, com essa quantidade de alunos, 

caso um passe mal, é preciso chamar a unidade de pronto-atendimento; 

  

Considerando que as EMEIs recebem material para higiene dos 

alunos e que a EMEI Maria Luiza relatou um uso elevado de lenços umedecidos, pois a 

qualidade dos mesmos está aquém dos demais materiais fornecidos para as unidades 

escolares; 
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Considerando que um dos pais de aluno da EMEI Maria Luiza 

da Silva, na Travessa São Miguel, tem um filho deficiente físico e que a porta da escola não 

tem vaga exclusiva para deficientes físicos; 

 

Considerando que desde 2016 é válido o novo Estatuto da 

Pessoa com Deficiência - LEI Nº 13.146, de 6 de julho de 2015 -  e que no art. 47 consta:  

Art. 47.  Em todas as áreas de estacionamento aberto ao público, de uso 

público ou privado de uso coletivo e em vias públicas, devem ser 

reservadas vagas próximas aos acessos de circulação de pedestres, 

devidamente sinalizadas, para veículos que transportem pessoa com 

deficiência com comprometimento de mobilidade, desde que 

devidamente identificados. 

 

 

Considerando que o bairro não tem equipamento de academia ao 

ar livre e que a população gostaria que fosse implantada em local de sua escolha, próximo a 

entrada do bairro; 

 

Considerando que a UBS Santa Fé passa por constante falta de 

medicamentos e médicos, como ginecologista. 

 

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- Qual o índice de criminalidade registrado no bairro 

Santa Fé? Existe a possibilidade de ampliação de estratégias de segurança pública para o 

bairro, como o aumento da frequência da ronda da Atividade Delegada? 

II- Existe a possibilidade de se fazer um retorno na Estrada 

do Pinhão para facilitar o cotidiano dos moradores do bairro Santa Fé? 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.146-2015?OpenDocument
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III – Qual o limite de alunos nas escolas de Ensino 

Infantil? Qual a possibilidade de se incluir uma auxiliar de enfermagem no corpo de 

funcionários da escola? 

IV – Qual o critério para a aquisição de materiais para a 

higiene infantil nas EMEIs? Qual a forma de assegurar a qualidade e bom preço para 

aquisição dos produtos? 

V - Qual a previsão de adequação do estacionamento 

próximo à EMEI Maria Luiza da Silva? 

VI – Qual a disponibilidade orçamentária para 

implantação de novas academias ao ar livre nos bairros de Taubaté? Existe a possibilidade 

de se ouvir os moradores do bairro e incluir a solicitação do bairro Santa Fé? 

VII – Qual a previsão da Administração de regularizar a 

aquisição e distribuição de medicamentos? Qual a ação da municipalidade para suprir a 

ausência do médico ginecologista no bairro? 

 

Plenário “Jaurés Guisard”, 04 de setembro de 2017. 

 

Vereadora Loreny (PPS) 


