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Requer informações do Exmo. Sr. Prefeito 

Municipal sobre demandas do bairro Cidade 

Jardim. 

 

 

 

 

Senhor Presidente, 

 

          CONSIDERANDO que semanalmente esta vereadora realiza o 

Gabinete Itinerante, no qual visita os bairros, estruturas públicas e atende a população e que, 

no dia 24 de maio, esteve no bairro Cidade Jardim; 

 

 CONSIDERANDO que os moradores da região possuem bons 

espaços abertos, porém, sem cuidados. As praças carecem de limpeza e iluminação, 

principalmente próximo à academia ao ar livre. Ainda, os moradores da região solicitam um 

parque para animais, similar ao que existe em São José dos Campos; 

 

 CONSIDERANDO que os moradores da região frequentam 

outros bairros e mencionam a necessidade de melhoria dos espaços públicos para uso 

coletivo, como praças e citaram o bairro Continental, que não possui tais estruturas; 

 

 CONSIDERANDO que a UBS do bairro foi fechada para a 

reforma, porém, mesmo após a conclusão da reforma, a mesma permanece fechada. Os 

moradores do bairro Cidade Jardim precisam se deslocar para outros bairros para atendimento 

de saúde. 

 

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 

S. Exª. para que se digne informar pra esta Casa o quanto segue: 

 

I – Qual o cronograma de limpeza de praças? Quando está 

inserida a praça do bairro Cidade Jardim nessa programação? 

 

II – Qual a programação de instalação de novas estruturas 

como parques e academia ao ar livre? O bairro Continental está previsto para ser 

contemplado nessa programação? 
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III – Sobre a iluminação pública, qual o cronograma de troca 

das lâmpadas do município para LED? Favor encaminhar o cronograma dos bairros, com 

organização rua a rua, a serem contemplados por essa melhoria. 

 

IV – Qual o motivo da UBS Cidade Jardim permanecer 

fechada? Quando será reinaugurada? 

 

V – Qual o mapa da regionalização dos atendimentos da saúde 

básica? Quais os critérios que foram adotados para unir alguns bairros e outros não? Qual 

o número médio de atendimentos para cada ponto de atendimento regionalizado? 

 

 

Plenário “Jaurés Guisard”, 29 de maio de 2017. 

 

 

 

Vereadora Loreny (PPS) 


