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Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal 

sobre o bairro Residencial Sítio Santo Antônio. 

 

Senhor Presidente,  

 

 

Considerando que, semanalmente, a vereadora Loreny realiza seu 

Gabinete Itinerante, visitando os bairros de Taubaté, conhecendo espaços públicos e atendendo a 

população e que no dia 12 de setembro esteve no bairro Residencial Sítio Santo Antônio; 

 

Considerando que houve reclamação da população local sobre o 

Transporte Público, os quais relataram que o tempo de espera entre um veículo e outro é grande; 

 

Considerando que o parque situado na avenida Dr. José Ortiz Patto, entre 

a Rua Engenheiro Vivaldo Castilho e a Rua Cláudio Rossini está com os equipamentos mal cuidados e 

quebrados e a praça está suja (Anexo I), o que compromete o uso do local;  

       

Considerando que os munícipes relataram a falta de segurança e 

policiamento no bairro; 

 

Considerando que moradores do bairro apontaram o déficit de sinalização 

das ruas e avenidas do bairro, a qual promove segurança para motoristas e pedestres e evita acidentes 

de trânsito. 

 

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: 
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I- Considerando as reclamações dos munícipes quanto à demora 

dos ônibus, há estudos para minimizar o tempo de espera nos pontos de ônibus? 

 

II- Há uma previsão de manutenção da praça? Solicita-se o envio 

do cronograma que consta as informações de manutenção dos espaços públicos do município. 

 

III- Há possibilidade de dispor lixeira na praça?  

 

IV- Quais ações podem ser realizadas para melhorar a segurança 

do bairro?  

 

V- Há uma previsão de melhorias das sinalizações de trânsito do 

bairro Sítio Santo Antônio? Qual o prazo para que sejam realizadas?  

 

 

Plenário “Jaurés Guisard”, 17 de setembro de 2018. 

 

Vereadora Loreny (PPS) 
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ANEXO I 
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