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Requer informações do Exmo. Senhor Prefeito 

Municipal sobre melhorias no bairro Estoril e 

adjacências. 

 

 

Senhor Presidente, 

 

Considerando que semanalmente a vereadora Loreny passa o dia 

em um bairro de Taubaté, visitando equipamentos públicos e conversando com a população 

residente no local. Ainda, no dia 28 de junho, a vereadora esteve no bairro Estoril; 

 

Considerando que a EMEF Avedir Victor Nahas é alvo 

constante de furtos, sendo que já foram furtados até itens alimentícios da escola. Também, 

nesta unidade escolar, de acordo com uma munícipe, nem todos os alunos tem livros 

disponíveis durante a aula. A EMEI Prof.ª Eliete Santos Pereira Rodrigues, na avenida Álvaro 

Marcondes Mattos, sofre com o aumento do trânsito na região por conta das obras da rodovia 

Carvalho Pinto e sem um espaço específico para embarque e desembarque das crianças.  

 

Considerando que EMEI Yan Gabriel Alves Mendanã, na rua 

João Vanone, teve seu sentido alterado e agora os alunos precisam descer do outro lado da 

escola, onde o espaço tem mato alto e vários buracos; 

 

Considerando que o conjunto habitacional popular no bairro São 

Gonçalo, que ainda não foi entregue à população, está ocupado por pessoas em situação de 

vulnerabilidade social. Apesar de estarem em um ambiente fechado, ainda são condições 

insalubres uma vez que não tem água e esgoto no 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- Qual o cronograma de obras para melhorias em escolas? 

Solicita-se que seja feito um estudo técnico sobre a necessidade e urgência de construção 

de um muro para tentar inibir furtos em unidades escolares, sendo incluída a EMEF 

Avedir Victor Nahas. Solicita-se que esse estudo seja encaminhado a esta vereadora.  

II – Quais ações de segurança serão implantadas nas unidades 

escolares para inibir os furtos que tem se tornado recorrentes? 

III – Qual a programação de melhorias viárias? Solicita-se que 

seja encaminhado a esta vereadora o cronograma e um estudo técnico sobre a inclusão de 
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melhorias no trânsito como sinalização e adaptação para um espaço de embarque e 

desembarque para crianças na EMEI Prof.ª Eliete Santos Pereira Rodrigues. 

IV – Qual motivo da EMEF Avedir Victor Nahas não oferecer 

livro para todos os alunos? Qual material didático a escola tem disponível? Quantos alunos 

estão matriculados e quantos livros de cada disciplina para cada ano a escola tem? A 

escola está preparada para receber alunos transferidos no meio do ano letivo e oferecer 

material didático? 

V – Solicita-se que seja estudada a melhoria para embarque e 

desembarque dos alunos da EMEI Yan Gabriel Alves Mendanã, tornando a ação menos 

perigosa. Solicita-se que esse estudo seja encaminhado a esta vereadora bem como o prazo 

em dias para a realização efetiva da melhoria. 

VI – Quais ações humanitárias a Secretaria de 

Desenvolvimento e Inclusão Social tem desenvolvido para solucionar a situação das 

pessoas que estão no conjunto habitacional no São Gonçalo? 

 

 

Plenário “Jaurés Guisard”, 30 de junho de 2017. 

 

 

Vereadora Loreny (PPS) 


