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Requer informações do Exmo. Senhor Prefeito 

Municipal sobre a transparência de informações 

prestadas..  

 

 

Senhor Presidente,  

 

  
Considerando que a lei nº 12.527/2011, conhecida como Lei de 

Acesso à Informação, prevê no Art. 1º, paragrafo único; 

Subordinam-se ao regime desta Lei:  

I - os órgãos públicos integrantes da administração direta 

dos Poderes Executivo, Legislativo, incluindo as Cortes de 

Contas, e Judiciário e do Ministério Público;  

II - as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, 

as sociedades de economia mista e demais entidades 

controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios.  

 

Considerando que esta vereadora já protocolou mais de 150 

requerimentos solicitando informações e que, algumas respostas, foram aquém do 

questionado; 

Considerando que esta vereadora realiza seus questionamentos 

dentro do exercício de sua função fiscalizadora e que seus apontamentos surgem a partir de 

demandas da população. 

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: 
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I- Por meio do requerimento nº 1253, que solicita a criação 

do Conselho Municipal de Juventude, a Prefeitura informou que não tem interesse pois já 

realiza outras atividades relacionadas. Quais são as atividades voltadas ao público jovem 

promovidas pela Prefeitura de Taubaté? 

II – O requerimento nº 1356 questiona a situação da frota 

de carros da Prefeitura. A resposta não relaciona quais secretarias possuem automóveis e 

onde estão lotados os servidores. Responde-se que a informação pode ser retirada 

diretamente na secretaria. Solicita-se que se envie por escrito as informações supracitadas 

no referido requerimento. 

III – No requerimento nº 1357, solicitou-se cópia dos 

estatutos dos Centros Comunitários. Informou-se que estes podem ser obtidos diretamente 

nos cartórios. Uma vez que são documentos públicos e esta vereadora está no exercício de 

sua função fiscalizatória, solicita-se a cópia física via Prefeitura destes documentos. 

IV – Os requerimentos nº 1374 e 1698 solicitam o 

cronograma de espera para instalação de academias ao ar livre. Por resposta, foi 

informado que seria enviado à esta vereadora no prazo que se encerrou em 30 de 

novembro. Solicita-se o envio de cópia física deste cronograma, por ordem de solicitação. 

V – Por meio do requerimento nº 1542, solicitou-se a 

implantação de ponto de ônibus no bairro São Gonçalo e foi informado que seria 

necessário uma vistoria no local. Questiona-se: foi realizada a vistoria no supracitado 

local? Qual o parecer da Administração quanto a esta possibilidade? Se não foi realizado, 

por qual motivo? Se não foi autorizada a colocação, por qual motivo? 

VI – Por meio do requerimento nº 1586, solicitou-se que a 

Prefeitura pedisse à Nova Dutra uma avaliação do viaduto do bairro Cidade Jardim. Foi 

informado que seria oficiado à empresa. Foi realizado o pedido? Qual a posição da 

empresa quanto este assunto? Favor encaminhar cópia física do assunto. 

VII – O requerimento 1638 questionou a ampliação da 

iluminação pública e foi informado que o cronograma está disponível na Secretaria. Uma 
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vez que já existe a programação, solicita-se que se encaminhe por cópia física este 

documento conforme solicitado no supracitado requerimento. 

VIII – O requerimento nº 1639 solicita o TAC de 

acessibilidade no transporte público. A Secretaria de Mobilidade Urbana disse que os 

documentos encontram-se a disposição para consulta. Solicita-se que seja enviada a cópia 

física deste documento. 

IX – No requerimento 1641, sobre a regularização 

Fundiária de loteamentos do município, a Prefeitura respondeu que existe um Cronograma 

de Regularização Fundiária e que qualquer munícipe que quiser adquirir informações 

pode se dirigir ao Grupo de Habitação da Área de Planejamento e/ou Departamento de 

Habitação para maiores esclarecimentos. Solicita-se que seja encaminhada a cópia por 

escrito deste documento.  

X – No requerimento 1695, questionou-se sobre a 

regularização local do Marco Regulatório e foi informado que estudos estavam sendo feitos 

sobre o assunto. Qual o posicionamento atual da Prefeitura a este respeito? Importante 

considerar que a Prefeitura tem cobrado que as entidades se organizem de acordo com o 

MROSC, porém, ainda não fez a sua organização. 

XI – No requerimento 1749, solicitou-se que se colocasse 

em ônibus municipais cartazes contra o abuso sexual e foi informado que seria colocado no 

mês de dezembro. Solicita-se a relação de quais linhas receberam o cartaz. 

XII – Reforçando a solicitação 1758, solicita-se a cópia do 

extrato do Fundo de Iluminação Pública e movimentação nos últimos 12 meses, referente à 

2017. 

XIII – Conforme solicitado pelo requerimento 1759, qual o 

valor da obra referente ao prédio do Paula Souza. 

XIV – De acordo com o requerimento 1806, informou-se 

que não havia mais previsão de incluir novos bairros para o programa Xô, Escorpião. Qual 

o cronograma para o programa em 2018? 
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Plenário “Jaurés Guisard”, 11 de dezembro de 2017. 

 

Vereadora Loreny (PPS) 


