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Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito 

Municipal sobre equipamentos públicos de 

educação e saúde. 

 

Senhor Presidente,  

 

 

Considerando que semanalmente, esta vereadora realiza o 

Gabinete Itinerante, visitando equipamentos públicos e ouvindo a população. Nesses dois 

primeiros anos do mandato, já foram visitados 42 bairros;   

 

Considerando que por conta de imprevistos ocorridos em 

algumas ocasiões, alguns equipamentos não foram visitados e, por isso, retornamos a estes 

bairros;  

Considerando que, no bairro do Quiririm, em visita à Unidade 

Básica de Saúde, os munícipes que aguardavam na área externa coberta da unidade 

reclamaram do calor demasiado por conta das telhas, tipo brasilit, e não tem nenhum 

equipamento que possa aliviar o calor no local; 

 

Considerando que, no bairro Chácara do Visconde, a Creche 

Mãe Maria, que atende cerca de 160 alunos, sendo 135 em período integral, relatou diversos 

problemas no horário de saída dos alunos motivado pela ausência de sinalização de trânsito 

nos arredores da escola; 

Considerando que, no bairro Esplanada Santa Terezinha, a 

Creche Esplanada II - EMEI Profa. Inês Aparecida Damasceno Vanzella, que atende 90 

crianças, sendo 81 em período integral, tem o teto do pátio bastante baixo e em telhas escuras, 

contrastando com o piso escuro, deixando o espaço abafado e sem luz natural. Ainda, a 

mesma unidade, não tem muros, apenas alambrado que é sempre violado e a unidade não 

possui sistema de câmera de segurança. Por fim, existem poucos equipamentos de lazer para 

as crianças dentro das dependências da escola.  
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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- Existe a possibilidade de colocação de um ventilador na área 

externa da UBS do Quiririm, com o intuito de tornar mais agradável a espera dos 

munícipes no local? Existe a possibilidade de troca das telhas? 

II – Qual a previsão de melhoria da sinalização das ruas 

próximas à Creche Mãe Maria? Solicita-se o cronograma de melhorias da sinalização 

viária para os próximos meses. 

III – Existe a possibilidade de melhoria estrutural da EMEI 

Profa. Inês Aparecida Damasceno Vanzella – Esplanada II – no que diz respeito a 

luminosidade e melhorias no teto do pátio da unidade? 

IV – Existe a previsão de instalação de sistema de segurança na 

unidade escolar conhecida como Esplanada II? Quais providências a Administração toma 

para sanar a problemática de entrada nas dependências da escola por conta dos cortes no 

alambrado? 

V – Existe a possibilidade da unidade Esplanada II receber mais 

brinquedos pedagógicos adequados às crianças que frequentam a escola? 

 

Plenário “Jaurés Guisard”, 10 de dezembro de 2018. 

 

Vereadora Loreny (PPS) 

 

 


