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Requer informações do Exmo. Senhor Prefeito 

Municipal sobre melhorias em praças públicas. 

 

 

Senhor Presidente,  

 

 

Considerando que em Taubaté há diversas praças que precisam 

de melhorias e que no orçamento constam R$ 8.232.600,00 destinados à construção, 

ampliação e reforma de praças, parques e jardins e R$ 4.057.000,00 para conservação de 

praças, parques e jardins; 

  

Considerando que munícipes reclamam da falta de infraestrutura 

na praça localizada na Avenida Oswaldo Barbosa Guisard no bairro Gurilândia, em frente a 

Empresa Tamel. Os moradores relatam a falta de lixeiras, falta de limpeza do local e falta de 

segurança, sendo que , aos finais de semana pessoas acampam no local para visitar os presos 

que estão nos presídios próximo do bairro. 

 

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- Quais locais serão contempladas no montante de R$ 

8.232.600,00 para construção, ampliação e reforma de praças, parques e jardins? Qual a 

programação para a execução orçamentária? Solicita-se o envio do planejamento. 

 

II- Quais locais serão contempladas no montante de R$ 

4.057.000,00 conservação de praças, parques e jardins? Qual a programação para a 

execução orçamentária? Solicita-se o envio do planejamento. 
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II- Quais ações podem ser tomadas para melhorias na 

praça localizada na Avenida Oswaldo Barbosa Guisard no bairro Gurilândia, em frente a 

Empresa Tamel pela Secretaria de Serviços Públicos e de Segurança? 

III – Quais são as atribuições de serviço para a empresa 

referente à Parceria Público-Privada EcoTaubaté? Estão inclusas na lista de obrigações da 

empresa a instalação e manutenção de lixeiras em espaços públicos? 

 

    

Plenário “Jaurés Guisard”, 05 de Fevereiro de 2018. 

 

Vereadora Loreny (PPS) 


