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Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito 

Municipal sobre Quiririm. 

 

Senhor Presidente,  

 

 

Considerando que semanalmente, a Vereadora Loreny passa a 

tarde em um bairro de Taubaté, visitando espaços públicos e atendendo a população e que no 

dia 09 de maio esteve no Quiririm; 

 

Considerando que os moradores reclamaram insistentemente da 

falta de bancos e da poda das árvores na Praça Antônio Naldi; 

       

Considerando que a comunidade relatou o mau cheiro na Rua 

Coronel José Benedito Marcondes de Mattos; 

 

Considerando que os moradores reivindicam a limpeza das 

vielas do Fabrilar; 

 

Considerando que há uma dúvida entre os moradores quanto a 

Quiririm ser um bairro ou distrito e que existe a Lei Estadual nº 2.087/1925 que cria o Distrito 

de Paz de Quiririm foi revogada pela Lei Estadual nº 12.245/2006. 

 

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- Em 27 de fevereiro deste ano, o Secretário de Obras, 

João Bibiano Silva, afirmou na Audiência Pública de Metas Fiscais que os bancos já 

foram providenciados. Quando a Administração pretende instalá-los na Praça Antônio 

Naldi para uso da população? 

II- Qual a razão do mau cheiro notificada pela população? 

Quando a Prefeitura Municipal tomará as devidas providências referente ao mau cheiro na 

Rua Coronel José Benedito Marcondes de Mattos? 

III- Quando será realizada a limpeza das vielas do 

Fabrilar? Solicita-se que seja enviado o cronograma para acompanhamento e verificação 

da demanda. 

IV- De acordo com a Lei Estadual nº 12.245/2006, 

Quiririm deixou de ser um distrito. Por que ainda existem placas informando que há 

subprefeitura e que é um distrito? 

   

 

Plenário “Jaurés Guisard”, 14 de Maio de 2018. 

 

Vereadora Loreny (PPS) 


