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Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito 

Municipal sobre melhorias no bairro Granjas 

Rurais Reunidas São Judas Tadeu. 

 

Senhor Presidente,  

 

 

Considerando que semanalmente, esta vereadora realiza o 

Gabinete Itinerante que percorre os bairros, visita espaços públicos e ouve a população in loco 

e que no último dia 11 de abril, esteve na região do bairro Granjas Rurais Reunidas São Judas 

Tadeu ouvindo a população e visitando os espaços públicos; 

 

Considerando que munícipes se preocupam com o viaduto que 

dá o acesso à parte alta da cidade, localizada próxima à entrada do bairro São Pedro, na qual 

relatam ser antigo e o volume de carros excessivo, assim como ocorre com o viaduto que liga 

o Barreiro; 

 

Considerando que há também questionamentos sobre a ponte ao 

lado do CAVEX que é antiga e, segundo, os moradores está prestes a cair; 

 

Considerando que está sendo realizada uma nova estrada que 

liga o Bairro Granjas Rurais São Judas Tadeu até o Marlene Miranda, como contrapartida do 

condomínio Vale dos Cristais; 

 

Considerando que o bairro é tem característica rural e sendo 

assim, produzem lixo vegetal e não há local para descarte ocasionando diversas queimadas; 

 

Considerando que verificamos a demora os ônibus em horário 

de pico, sendo que quem utiliza a linha 08 - Parque Aeroporto – Jardim América, chega a 

demorar 2h30min para chegar ao destino; 
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Considerando que em visita a EMEIEF Cônego Benedito 

Augusto Corrêa , verificamos salas de aula que caíram em Agosto de 2016 e até agora não foi 

realizada a reconstrução.  

 

Considerando que verificamos a necessidade urgente de reforma 

e cobertura da quadra poliesportiva localizada ao lado da escola;  

 

Considerando que uma mãe relatou a falta de banheiros 

separados para 1º e 2º fase do fundamental na EMEIEF Cônego Benedito Augusto Corrêa, 

que do 1º ao 9º ano utilizam o mesmo banheiro. 

 

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 estudos do município e qual o posicionamento para 

melhorias no viaduto que liga o Bairro São Pedro e a ponte ao lado do CAVEX?  

 

II- Qual o andamento da estrada conhecida como Vale dos 

Cristais, que liga ao bairro Marlene Miranda? Qual a previsão para conclusão? 

 

III- Há possibilidade da criação de um PEV  para os lixos 

vegetais nos bairros de zona rural? 
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IV- Qual o estudo da secretaria competente para sanar os 

atrasos e demora nas linhas de ônibus e em específico a linha 08 – Parque Aeroporto- 

Jardim América? 

V- Há previsão para reconstrução das salas que caíram na  

EMEIEF Cônego Benedito Augusto Corrêa em agosto/2016? Qual a previsão de início e 

término das obras? 

VI- A quadra da EMEIEF Cônego Benedito Augusto 

Corrêa consta na programação de reforma, melhorias e cobertura? 

 

VII- Há possibilidade de separar os banheiros para 

Masculino e Feminino da 1º fase do fundamental e 2º  fase fundamental? 

 

 

Plenário “Jaurés Guisard”, 16 de abril de 2018. 

 

Vereadora Loreny (PPS) 


