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Requer informações do Exmo. Senhor Prefeito 

Municipal sobre demandas coletivas do bairro 

São Gonçalo 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 09 de 

agosto esteve no bairro São Gonçalo; 

 

Considerando que a unidade de Estratégia de Saúde da Família, 

em ampliação ao serviço prestado, também oferece um médico ginecologista. Porém, no 

período de férias do médico, não houve reposição do serviço prestado. Ressalta-se que essa 

situação se repete em outras unidades de saúde básica, como no bairro Baronesa, que 

suspendeu o atendimento ginecológico durante as férias do médico;  

Considerando que a região do bairro São Gonçalo apresenta um 

elevado índice de ocorrências policiais; 

Considerando que os pontos de ônibus do bairro não estão 

sinalizados e não contam com abrigo de sol e chuva; 

Considerando que a Prefeitura e a Secretaria de Obras e de 

Educação contam com um cronograma de obras e que, em visita às unidades escolares, a 

vereadora observa o estado de conservação dos prédios e a qualidade aparente do trabalho 

realizado. 

Assim sendo, é que:  
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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- Uma vez que o serviço não pode ser interrompido, qual o 

planejamento da Secretaria de Saúde para cobertura de férias de médicos que atendem nas 

unidades de saúde?  

II – Os moradores do bairro São Gonçalo solicitaram o 

aumento da ação da Atividade Delegada no bairro. Durante o atendimento, foram 

apresentadas alternativas como realização de abaixo-assinado, no entanto, a população tem 

medo de represálias.  

III – Qual o cronograma de implantação de pontos de 

ônibus nos bairros? Qual a previsão de colocação do abrigo do ponto de ônibus no bairro 

São Gonçalo? 

IV – Qual o cronograma de melhorias estruturais em 

unidades escolares? As unidades de ensino do bairro São Gonçalo estão contempladas? 

 

Plenário “Jaurés Guisard”, 10 de agosto de 2017. 

 

Vereadora Loreny (PPS) 


