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Requer informações ao senhor Prefeito Municipal a respeito 

de melhorias no bairro Emecal e adjacências. 

 

 

Senhor Presidente, 

 

CONSIDERANDO que semanalmente esta vereadora 

realiza o Gabinete Itinerante e que, no dia 17 de maio, esteve no bairro EMECAL e que os 

moradores da região elencaram diversas melhorias a serem realizadas no bairro; 

 

CONSIDERANDO que os munícipes relataram sobre a 

necessidade de limpeza da boca de lobo da Rua Joinville, pois, quando chove, acontecem 

enchentes; 

CONSIDERANDO que o córrego do Judeu, que fica na 

região, é motivo recorrente de solicitações pelos munícipes, principalmente quanto a sua 

manutenção e limpeza; 

 

CONSIDERANDO que a praça do bairro, situada na rua 

Antônio García da Cunha carece de limpeza, bem como a possibilidade de instalação de um 

parque para as crianças e academia ao ar livre. Ainda, uma sugestão dos moradores seria 

transferir a academia ao ar livre situada na rua Gastão de Campos para a avenida Antônio 

García da Cunha, uma vez que a rua supracitada é muito perigosa; 

 

CONSIDERANDO que as árvores na Rua Francisco 

César Nascimento precisam de poda e que, um munícipe questionou qual o critério para o 

corte das árvores; 

 

CONSIDERANDO que os munícipes do bairro que, por 

conta da regionalização do atendimento de saúde, agora precisam utilizar 2 ônibus para a 

realização de exames e, anteriormente, era necessário apenas 1 ônibus; 
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CONSIDERANDO que existe uma grande demanda 

reprimida para atendimentos em fisioterapia e que as estruturas disponíveis ao público como a 

Unitau e a Aparte não são suficientes para o atendimento.  

 

CONSIDERANDO que o cruzamento da avenida Charles 

Schneider, na altura da faculdade Anhanguera e o supermercado Nagumo, em horários de 

pico é muito perigoso e de difícil travessia para pedestres. 

  

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  para que se digne nos informar o que segue: 

 

I – Qual o cronograma de limpeza de bocas de lobo? 

Quando será realizada a limpeza das bocas de lobo do bairro EMECAL, de acordo com 

a programação da secretaria responsável? 

II – Qual o cronograma de limpeza de margens de 

córrego e áreas de preservação ambiental? Quando será realizada a limpeza do Córrego 

do Judeu, de acordo com este cronograma? 

III – Qual o cronograma para limpeza e manutenção 

das praças? Quando a praça da rua Antônio García da Cunha será limpa de acordo com 

esse cronograma? Qual a possibilidade de se implantar um parque para as crianças e 

fazer a transferência da academia ao ar livre solicitada pelos moradores? Se possível, 

qual o prazo para a realização do mesmo? Se não, qual o motivo? 

IV – Qual o cronograma de poda de árvores realizado 

pela Prefeitura? Quando será realizada a poda da árvore citada pelos moradores?  Qual 
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o critério para poda de árvores aplicado pela municipalidade? Por que não nivelar a 

poda da árvore com o calçamento da rua? 

V – Uma vez que a regionalização dificultou o acesso 

dos moradores ao posto, já que agora precisam de 2 ônibus para chegar ao atendimento, 

já estão sendo utilizados os bilhetes únicos? Como o munícipe deve proceder em casos 

como este? 

VI – Existe a possibilidade de se ampliar o atendimento 

fisioterápico em Taubaté? Qual é a forma do convênio com a Universidade de Taubaté 

para esse atendimento? Existe a possibilidade de ampliá-lo? 

VII – Qual o cronograma de estudos para melhoria do 

trânsito em pontos de grande tráfego? Já está sendo estudado algo para o local citado? 

 

 

Plenário “Jaurés Guisard”, 22 de maio de 2017. 

 

 

 

Vereadora Loreny (PPS) 


