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Requer informações do Exmo. Senhor Prefeito 

Municipal sobre melhorias no bairro Monte Belo. 

 

Senhor Presidente,  

 

 

Considerando que semanalmente, esta Vereadora realiza um 

Gabinete Itinerante nos bairros de Taubaté: visita os espaços públicos e permanece em um 

ponto do bairro para ouvir a população; 

 

Considerando que o primeiro Gabinete Itinerante do corrente 

ano foi realizado no dia 21/02, no bairro Monte Belo; 

 

Considerando que em visita ao bairro, esta Vereadora esteve na 

unidade escolar EMEF Prof Luiz Ribeiro Muniz e constatou que a unidade está em bom 

estado de conservação, porém, ainda são necessárias algumas melhorias: melhoria na estrutura 

de segurança na escola e espaços que podem ser ainda melhor aproveitados, como, por 

exemplo, com a construção de um anfiteatro e a necessidade de troca das carteiras; 

 

Considerando que a população do bairro indicou diversos pontos 

que carecem de melhoria: mais segurança na praça da Rua Sebastião Orseli Frugoli; melhorias 

na sinalização de trânsito, problemas com remarcação de médicos nas unidades básicas 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 V. Exª. para que se digne informar a esta Casa o quanto segue: 
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I- Constatou-se que as carteiras disponíveis para os alunos 

da EMEF Prof. Luiz Ribeiro Muniz são antigas. Qual a previsão de trocas das referidas 

carteiras? Existe previsão orçamentária para essa troca de materiais em 2018? Se sim, qual 

o prazo em dias e qual o valor a ser destinado a essa compra.  

 

II- A população do bairro Monte Belo questionou a 

possibilidade de uma câmera do COI na praça da Rua Sebastião Orseli Frugoli. Existe 

previsão orçamentária em 2018 para a compra de novas câmeras do COI? Se sim, qual o 

prazo em dias e qual o valor destinado a essa compra.  

  

III – Ainda referente à compra de câmeras do COI, existe 

uma lista de espera dos locais que já solicitaram essa política de segurança? Se sim, 

quantos são? Quais lugares já estão previstos de inserir as câmeras? 

 

IV – Caminhando pelas ruas do bairro, percebe-se que 

falta sinalização de trânsito bem como estruturas de redução de velocidade na região do 

bairro Monte Belo, especialmente em ladeiras. Qual a previsão da Secretaria de Mobilidade 

Urbana para o refazimento de sinalização de trânsito (sinalização horizontal e vertical)? 

Existe um planejamento de quais ruas devem ser contempladas no primeiro semestre de 

2018? Solicita-se cópia deste planejamento. Existe dotação orçamentária para colocação de 

lombadas eletrônicas? 

 

V – Nota-se também a ausência de abrigos de ônibus ou 

simples sinalização de parada de ônibus. Qual a previsão de instalação destas estruturas no 

bairro Monte Belo? 

 

VI – A população local também informou que estão 

ocorrendo problemas na remarcação de médicos na unidade básica de saúde. Uma 

consulta com o clínico geral chegou a ser remarcada mais de 3 vezes. Qual o número de 
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médicos atuando atualmente na Secretaria de Saúde, tanto nas unidades básicas de saúde 

quanto na Policlínica? Qual a política a ser adotada quando um médico se ausenta do seu 

expediente, como, por exemplo, em caso de licença médica? 

 

   

Plenário “Jaurés Guisard”, 26 de Fevereiro de 2018. 

 

Vereadora Loreny (PPS) 


