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Requer informações do Exmo. Senhor Prefeito 

Municipal sobre melhorias no Bairro 

Independência. 

  

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 14/03/2018 o Gabinete Itinerante foi 

realizado no bairro Independência , nas proximidades da E.M.E.F Professor Juvenal da Costa 

e Silva. 

Considerando que os moradores reclamam da falta de limpeza 

da Praça Fernando Nogueira Gomes Filho e do Campo do time S.E. Independência que está 

com mato alto; 

Considerando que os Pais de alunos reclamam da falta de Ronda 

Escolar nas proximidades da escola E.M.E.F Professor Juvenal da Costa e Silva e relatam 

também que são repetidas as vezes em que alunos entram com drogas na escola. Também não 

há local adequado para descanso do integral, sendo improvisado dentro da própria sala de 

aula; 

Considerando que em visita a E.M.E.F Professor Juvenal da 

Costa e Silva observamos que a quadra utilizada pelos alunos é sem estrutura,  não há 

cobertura e nem é cimentada, e que no local de saída dos alunos quando chove alaga , 

acumulando água e dificultando a saída; 

 

Considerando que moradores reclamam de terrenos que estão 

com mato alto, localizados nas ruas Antônio Camilher Filho ao lado do Nº55 e Edi Santana de 
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Freitas atrás da UBS Mais Independência e que já fizeram denuncia dos locais, mas 

permanece do mesmo jeito; 

Considerando que Pais de alunos questionam se haverá 

transporte do Bairro do Barranco para a Independência, sendo que alunos estão utilizando a 

escola E.M.E.F Professor Juvenal da Costa e Silva; 

 

Considerando que uma munícipe relatou que na Rua Olívia 

Justino, há um terreno público que quando chove deixa a rua toda com lama e o local é alvo 

de tráfico intenso. 

Considerando que em visita a UBS Mais Independência, 

verificamos que a recepção é pequena para atendimento a população e que há um local atrás 

da recepção que poderia ser fechado e utilizado para arquivo. Também a falta de um trocador 

infantil no banheiro dos munícipes; 

 

Considerando que a UBS Mais Independência , passou a ser 

referência para as especialidades dos bairros da região do Quiririm e moradores reclamam da 

demora para marcação, falta de procedimento e do problema de transporte, sendo que a Linha 

Distrito Industrial não passa mais pela região e muitos idoso e deficiente precisam ir a pé do 

Senai até a UBS. 

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- Há previsão de limpeza da praça Fernando Nogueira 

Gomes Filho e do Campo do time S.E. Independência? Qual a programação para que 

venha acontecer? 
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II- Qual a política adotada para casos recorrentes de 

alunos que estão com drogas ilícitas em escolas do nosso munícipio? 

 

III- Qual a recomendação da Secretaria de Educação para 

o momento de descanso dos alunos do integral? Há possibilidade de disponibilizar um local 

apropriado para o descanso dos alunos na E.M.E.F Professor Juvenal da Costa e Silva? 

 

IV- Há possibilidade de aumentar a ronda escola nas 

proximidades da E.M.E.F Professor Juvenal da Costa e Silva?  

 

V- Existe a possibilidade de reforma da Quadra da 

E.M.E.F Professor Juvenal da Costa e Silva ainda esse ano? Qual o prazo para sua 

execução?  

 

VI- Quando a E.M.E.F Professor Juvenal da Costa e Silva 

foi reformada? Há previsão de melhorias na drenagem/escoamento da água da chuva para 

que o local de saída dos alunos não fique alagado?  

 

VII- Qual a Politica adotada pela Administração para 

limpeza de terrenos abandonados? Os proprietários dos terrenos localizados nas ruas 

Antônio Camilher Filho ao lado do Nº55 e Edi Santana de Freitas atrás da UBS Mais 

Independência já foram autuados? Se Sim, considerando atuais recomendações de saúde 

pública, há possibilidade de a Secretaria competente realizar a limpeza do local e 

encaminhar a despesa ao proprietário? 

 

VIII- Há estudo para transporte de alunos do Bairro do 

Barranco para a escola E.M.E.F Professor Juvenal da Costa e Silva? 
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IX- Há um estudo de melhorias para a Rua Olívia Justino? 

Há possibilidade da construção de muro de contenção para que não ocorra deslizamento de 

terra para rua em dias de chuva? 

 

X – Há possibilidade de fechar o espaço atrás da recepção 

para que seja uma sala de arquivo, aliviando o espaço de atendimento dos funcionários? 

 

XI- Quantos médicos especialistas atendem na UBS Mais 

Independência? Há possibilidade de aumentar as ofertas de médicos especialistas na UBS? 

Há um estudo para melhorar o Transporte Público, uma vez que moradores da região do 

Quiririm são atendidos na UBS Mais Independência e precisam ir a pé do SENAI até a 

UBS? 

 

   

Plenário “Jaurés Guisard”, 19 de março de 2018. 

 

Vereadora Loreny (PPS) 


