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Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal 

sobre bairro Bela Vista. 

 

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 29 de agosto esteve no bairro Bela Vista; 

 

Considerando que houve reclamações de munícipes sobre o transporte 

complementar e a integração do transporte público; 

 

Considerando que há diversas reclamações sobre a falta de médico 

pediatra e de ginecologista na Unidade Básica de Saúde do bairro Santa Tereza, que atende a 

população do bairro Bela Vista; 

       

Considerando que a EMEF Dom Pereira de Barros sofre constantemente 

com a falta de segurança; 

 

Considerando que na EMEF Dom Pereira de Barros, o poste padrão de 

energia e o hidrômetro, após uma alteração na área da escola, ficam fora das dependências da unidade 

de ensino. E com isso é alvo constante de roubo dos fios de cobre causando falta de energia elétrica na 

escola (foto em anexo I); 

 

Considerando que a unidade de ensino EMEF Dom Pereira de Barros é 

totalmente de ensino integral, com aproximadamente 229 alunos matriculados; 

 



REQUERIMENTO 
 

REQ127.docx 

Avenida Professor Walter Thaumaturgo, 208 – Centro – CEP 12030-040 – Fone (12) 3625-9500 – Fax (12) 3625-9527 
E-mail: camarataubate@camarataubate.sp.gov.br – Site www.camarataubate.sp.gov.br 

Considerando que há uma quantidade grande de entulho nas 

dependências da escola EMEF Dom Pereira de Barros causando desconforto aos alunos e gerando 

preocupações aos pais quanto à proliferação de animais sinantrópicos (foto anexo II); 

 

Considerando que o bairro Bela Vista fica às margens da rodovia SP 062 

Carlos Pedroso da Silveira e tem um grande número de pedestres e alunos que fazem a travessia pela 

rodovia de forma arriscada , e que há uma verba de 13 milhões destinada para a revitalização dessa via. 

Segundo consta, falta apenas que a Prefeitura assine à ordem de serviço, uma vez que já foi feita a 

licitação e o projeto. 

 

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 prazo para que a integração seja completa? Qual o prazo 

para que os permissionários adquiram os micro-ônibus?  

 

II- Quantos médicos atendem na Unidade Básica de Saúde do 

Santa Tereza? Quais as especialidades? 

 

III- Uma vez que o bairro enfrenta sérios problemas, por conta da 

falta de segurança, qual a possibilidade de ampliar o sistema de câmeras de monitoramento e 

sensores de alarmes na EMEF Dom Pereira de Barros? Qual a viabilidade de disponibilizar um 

Guarda Civil Municipal para fazer a segurança do local? 
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IV- O poste padrão de energia e o hidrômetro da escola estão fora 

das dependências da unidade de ensino. Há possibilidade de realocar o poste padrão e o hidrômetro 

para dentro das dependências da escola?  

 

VI- Há uma grande quantidade de entulho dentro da escola, com 

risco de infestação de escorpião na unidade escolar. Há possibilidade de limpeza da unidade de 

ensino?  

 

VII- Qual o número da licitação de revitalização da Rodovia Carlos 

Pedroso da Silveira?  

 

VIII- Qual o prazo para que seja expedida a ordem de serviço?  

 

IX- Há possibilidade de viabilizar a construção de uma travessia 

adequada para pedestres e alunos que fazem uso do local para deslocamento? 

 

 

Plenário “Jaurés Guisard”, 3 de Setembro de 2018. 

 

Vereadora Loreny (PPS) 
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ANEXO I 
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ANEXO II 
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