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Requer informações do Exmo. Senhor Prefeito 

Municipal sobre utilização compartilhada do 

espaço destinado à associação de bairro e escola 

de samba do bairro Santa Fé. 

  

Senhor Presidente,  

 

 

Considerando que, no dia 22 de março de 2018, foi realizada 

uma reunião na Secretaria de Cultura, com o Secretário Márcio Carneiro, o Sr Botossi, 

representantes da Escola de Samba Santa e Associação de Moradores da Santa Fé para tratar 

sobre a utilização coletiva da sede no bairro. 

 

Considerando que em conversa todos chegaram ao acordo de: 

 

- Construção de muro e portões para entrada independente; 

- Estacionamento frontal para construção do barracão e uma 

parte da quadra coberta ( que não prejudique a área oficial) com 

um vestiário; 

- Tenda provisória no estacionamento frontal e banheiros 

químicos pela Prefeitura; 

- Uso do espaço atual da escola permanecerá provisoriamente 

para a Diretoria; 

- Prazo de um ano para solução e desocupação definitiva do 

fundo; 

- Projeto pré-existente com Débora de acordo com o Sr.Ivan 

/Roberto; 

- Para o próximo evento da escola de samba a ser realizada em 

Abril, ficou acordado o uso pela escola dentro da quadra, 

somente acordando agenda entre associação e escola. 
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Considerando que todos os presentes tomaram ciência em 

acordo com os compromissos firmados, conforme documento anexo a este requerimento. 

 

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- Tendo chego a uma solução nessa reunião, qual a ação 

da Prefeitura Municipal de Taubaté para regularização dessa situação? 

 

II- Para construção de muro e portões para entrada 

independente das partes, qual a ação necessária e prazo para resolver esse acordo? 

 

III- Qual o prazo para instalação de uma tenda provisória 

e banheiros no estacionamento frontal do local? 

 

IV- Quais as ações necessárias para desocupação definitiva 

área do fundo para utilização da Escola de Samba? 

 

 

Plenário “Jaurés Guisard”, 26 de março de 2018. 

 

Vereadora Loreny (PPS) 
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ANEXO  
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