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Requer informações do Exmo. Senhor Prefeito 

Municipal sobre melhorias no Marlene Miranda. 

  

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 no dia 21/03/2018 o Gabinete Itinerante foi 

realizado no bairro Marlene Miranda , nas proximidades do  ESF Marlene Miranda; 

 

Considerando que em visita ao prédio da EMEIEF Emílio 

Amadei Beringhs – P1 no Cataguá, verificamos que havia lâmpadas queimadas, fiação 

exposta trazendo risco aos alunos, parquinho para recreação das crianças precisando de 

reforma, falta de água por conta do filtro quebrado, sendo que, o filtro foi trocado há duas 

semanas da visita, falta de ventiladores na salas de aula e o local precisa de uma reforma; 

 

Considerando que moradores solicitam uma câmara de COI na 

rotatória do ESF Marlene Miranda para segurança dos moradores; 

 

Considerando que em visita ao novo prédio da EMEI EUNICE 

APP. P. PAULUCCI, identificamos a falta de cobertura para recreação dos alunos e os pais 

solicitam a implantação de grama para que as crianças possam brincar no local. 

 

Considerando que em visita a EMEIF Emílio Amadei Beringhs 

– P2, que a escola tem uma piscina e que não é utilizada pelos alunos por falta de professor de 

natação. Os moradores também pedem que a piscina seja aberta para os moradores aos finais 

de semana, pois alguns moradores estão invadindo a escola para utiliza-la aos fins de semana. 
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A quadra coberta da escola está sem telhado e quando chove alaga a quadra e molha a fiação 

levando a curto elétrico trazendo risco aos alunos e professores; 

 

Considerando que recebemos a reclamação de funcionários da 

FUST, contratados para a função de Auxiliar Escolar, através do contrato de Agosto/2017 e 

que não receberam cesta básica; 

 

Considerando que moradores reclamam da falta de boca de lobo 

e de um buraco em frente à creche que traz riscos as crianças que ali estudam na Rua José 

Maria de Moura Santos (Antiga Rua 10). 

 

Considerando que moradores reclamam de mato alto em torno 

da EMEIF Emílio Amadei Beringhs – P2 e da ESF Marlene Miranda e vem ocasionando uma 

infestação de escorpião na casas do bairro e nas escolas. 

 

Considerando que na rotatória da Estr. de Itapecerica de Baixo, 

ao lado da ESF Marlene Miranda, há uma valeta cortando a estrada, que segundo os 

moradores foi feita pela Sabesp e que não foi recapeada pela empresa e o local tem 

ocasionado diversos acidentes de motociclistas. 

 

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 previsão para reforma da EMEIEF Emílio Amadei 

Beringhs – P1 no Cataguá? Quando será realizada? 
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II- É de conhecimento da Secretaria de Educação que há 

lâmpadas queimadas, fiação exposta trazendo risco aos alunos, parquinho para recreação 

das crianças precisando de reforma, falta de água por conta do filtro quebrado, sendo que, 

o filtro foi trocado ainda no mês de Março/2018? Qual a ação de melhoria da Secretaria? 

 

II- Há estudos de futuras instalações de Câmera do COI no 

Município? Qual a possibilidade da instalação de uma câmera no Bairro Marlene 

Miranda? 

 

III- Levando em consideração que a reforma do novo 

prédio da EMEI EUNICE APP. P. PAULUCCI, foi entregue no último dia 06 de Março de 

2018 e que o local não tem uma área adequada para recreação das crianças, há 

possibilidade cobrir a área externa da escola para recreação dos alunos? 

 

IV- Há previsão para um professor de natação para a 

EMEIF Emílio Amadei Beringhs – P2? 

 

V- Há possibilidade de parceria com a Secretaria de 

Esportes para que a piscina da EMEIF Emílio Amadei Beringhs – P2  seja utilizada pelos 

moradores aos finais de semana? Se sim, qual a previsão para que venha acontecer? 

 

VI- Qual o prazo para reforma da quadra coberta da 

EMEIF Emílio Amadei Beringhs – P2? Há possibilidade de melhorias emergenciais no 

telhado da escola, uma vez que quando chove prejudica a fiação elétrica da escola? 

 

VII- Qual o motivo dos funcionários da FUST contratados 

para auxiliar escolar não terem o direito a cesta básica? Há possibilidade de ampliar e 

igualizar os direitos para todos os funcionários a cesta básica?  
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VIII- Há um estudo para instalação de boca de lobo no 

Município? Se sim, solicita-se o envio anexo desse estudo.  

 

IX- Há possibilidade de instalação de boca de lobo na Rua 

José Maria de Moura Santos (Antiga Rua 10 ) no bairro Marlene Miranda? Está prevista 

recapeamento da rua? 

 

X – O bairro Marlene Miranda está no cronograma da 

Ação Xô Escorpião? Há previsão de limpeza do bairro pela empresa Eco Taubaté? 

 

XI- Qual a ação da Secretaria competente sobre a valeta 

feita na Estrada de Itapecerica de Baixo, ao lado da ESF Marlene Miranda, uma vez que a 

empresa SABEP não fez o recapeamento do local? 

   

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

 

Vereadora Loreny (PPS) 


