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Requer informações do Exmo. Senhor Prefeito 

Municipal sobre melhorias no Bairro Gurilândia. 

  

Senhor Presidente,  

 

 

Considerando que semanalmente, esta Vereadora realiza um 

Gabinete Itinerante nos bairros de Taubaté: visita os espaços públicos e permanece em um 

ponto do bairro para ouvir a população; 

 

Considerando que no dia 07/03/2018 o Gabinete Itinerante foi 

realizado no bairro Gurilândia. 

 

Considerando que munícipes reclamaram das condições 

precárias do asfalto na Avenida Cinderela; 

 

Considerando que em visita a EMIEF Vereador Mario Monteiro 

dos Santos, foi verificado que a quadra coberta da escola encontra-se com problemas 

estruturais e está interditada, e uma Mãe de aluno informou que há falta de torneiras para os 

alunos beberem água. 

 

Considerando que em visita a escola do Trabalho do Bairro, 

verificamos que há salas vazias, sem programação de atividades. 

 

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- Há um prazo para o recapeamento da Avenida Cinderela 

no bairro Gurilândia? A avenida em questão está na programação com os recursos do 

CAF? 

 

II- A quadra da EMIEF Vereador Mario Monteiro, 

encontra-se na lista para reforma no ano corrente? Solicita-se o envio do cronograma para 

as reformas estruturais em escolas no corrente. 

 

III-Qual o procedimento para instalação de torneiras nos 

bebedouros das escolas do munícipio?  Há possibilidade de instalar torneiras EMIEF 

Vereador Mario Monteiro? Se sim, qual o prazo para realização? 

 

IV- Há intenção de levar novos cursos para a escola do 

trabalho do Bairro Gurilândia? Se sim, quais são eles? 

 

V – Qual o motivo do fim do curso de Pedreiro que era 

oferecido a escola do Trabalho? Há intenção de retornar o curso? Se sim, qual o prazo de 

retorno? 

   

 

   

Plenário “Jaurés Guisard”, 12 de março de 2018. 

 

Vereadora Loreny (PPS) 


