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Requer informações do Exmo. Senhor Prefeito 

Municipal sobre demandas apresentadas por 

munícipes a esta vereadora.  

 

 

Senhor Presidente,  

 

  
Considerando que, esta vereadora é procurada por munícipes 

através do Gabinete Itinerante realizado nos bairros, presencialmente em seu gabinete, e em 

seu site através do Atendimento Transparente, na qual apresentam suas demandas; 

 

Considerando que nos relataram a situação em que se encontra a 

pista de atletismo do CTI, que é utilizada diariamente por vários atletas de nosso município, e 

que estão enfrentando problemas com infraestrutura no local como, banheiros que não 

funcionam e que estão sem luz há meses, poucos refletores de luz funcionando e falta de 

segurança, diversos relatos de objetos furtados e carros arrombados; 

Considerando que o munícipe o fez o protocolo 23864/2017  na 

prefeitura, questionados sobre a possibilidade de instalação de braço de luz do bairro Chácara 

Dallas, e até o momento não obteve retorno. 

Considerando que fomos procurados por uma munícipe, que 

relata falta de sinalização na Rua Professora Escolástica Bicudo, Jardim Independência, com 

alto risco de acidente por ser saída escolar. 

Considerando que a munícipe fez o protocolo 50782/2017 na 

prefeitura, questionando a respeito da adequação da lixeira do prédio vizinho, que por conta 

da inadequação tem gerado acúmulo de lixo e proliferação de animais. 

Considerando que os munícipes relataram sobre a necessidade 

de boca de lobo da Rua Joinville no bairro Emecal, pois, quando chove, acontecem enchentes. 
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Considerando que a munícipe fez o protocolo 17384/2017 

solicitando melhorias no bairro Campos Elíseos e Fonte Imaculada, e que a secretaria de 

Mobilidade Urbana encaminhou um pedido a secretaria de Obras solicitando a possibilidade 

de realizar reparos nas calçadas e tapa buraco no bairro; 

Considerando que fomos procurados por moradores do bairro 

San Marino, que relataram ter presenciado um caminhão da Sabesp, despejando um liquido no 

rio localizado na Rua Euclides Ribeiro, os moradores questionaram um dos funcionários sobre 

o que faziam ali na qual informou que estavam jogando água, porém o mal cheiro chamou 

atenção e identificaram que se tratava de esgoto, e após o questionamento os funcionários 

saíram do local (Anexo 1); 

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 melhorias na pista de atletismo da CTI? 

Se sim, solicita-se o prazo de sua realização. 

II- Há possibilidade de atender ao pedido de braço de luz 

na Chácara Dallas? Existe um cronograma para atender os pedidos? Se sim, solicita-se 

cópia do cronograma de instalação de braço luz no município. 

III- A Rua Professora Escolástica Bicuda localizada no 

Jardim Independência, está no cronograma de melhorias da Secretaria de Mobilidade 

Urbana? Se sim, solicita-se o prazo conforme cronograma. 

IV- Qual ação vem sendo adotada pela Fiscalização sobre a 

regularização da lixeira referente ao protocolo 50782/2017? Se houver, solicita-se cópia 

dessas ações.  

V- Existe um estudo dos locais que não tem escoamento da 

água das chuvas? Se sim, favor encaminhar uma cópia do estudo dos locais que precisam 
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dessa obra. Há possibilidade de atender a demanda dos munícipes do bairro Emecal? Como 

o munícipe deve proceder para solicitar a boca de lobo?  

VI- Há possibilidade de atender ao pedido da munícipe 

para melhorias nos bairros Campos Elíseos e Fonte Imaculada? Se sim, solicita-se o prazo 

para execução. 

VII- Há possibilidade de verificar a denúncia apontada 

pelos moradores do San Marino? Qual o procedimento a ser adotado nesses casos de 

irregularidade? 

 

Plenário “Jaurés Guisard”, 11 de setembro de 2017. 

 

Vereadora Loreny (PPS) 
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Anexo 1 

 


