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Requer informações ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal sobre o bairro Baronesa e 

proximidades. 

 

Senhor Presidente, 

 

 

Considerando que semanalmente, a vereadora Loreny passa o 

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

dia 27 de setembro esteve no bairro Baronesa; 

                                   Considerando que a população mencionou a falta de manutenção 

da quadra na rua José Leonildes Monteiro; 

            Considerando que a população da rua José Leonildes apresentou 

reclamação sobre a coleta de lixo na rua estar irregular e em desacordo ao cronograma 

apresentado pela Prefeitura. A ausência da coleta de lixo nas datas agendadas tem causado a 

proliferação de animais como ratos;  

Considerando que o bairro precisa de melhorias na sinalização 

viária, principalmente no cruzamento da avenida Escolástica Maria de Jesus com a Rua Foz 

Alcinda Genésio e na travessia do túnel que liga o bairro ao bairro Santa Luzia. 

 

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 – Qual o cronograma de melhoria de quadras? A quadra do 

bairro Baronesa está incluída no cronograma? 

II – Qual o motivo da falta de coleta de lixo na José Leonildes? 

Qual a previsão da Administração para regularizar o serviço no local?  

III – Qual a previsão de melhoria na sinalização viária do bairro, 

principalmente a sinalização horizontal, especialmente nos pontos mencionados pela 

população? 
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Plenário “Jaurés Guisard”, 29 de setembro de 2017. 

 

 

 

Vereadora Loreny 


