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Requer informações do Exmo. Senhor Prefeito 

Municipal sobre demandas apresentadas por 

munícipes pertinentes a Mobilidade Urbana.  

 

 

Senhor Presidente,  

 

  
Considerando que em julho foi realizada uma reunião com o 

Secretário de Mobilidade Urbana, na qual apresentamos a demanda de munícipes solicitando 

local adequado para estacionamento de vans escolares na EMEI Prof.ª Eliete Santos Pereira 

Rodrigues no Estoril e EMEF Prof. José Sant’Anna de Souza no Chácara Flórida. Em 

setembro recebemos a informação de que as adequações nos locais aconteceriam até o final de 

Setembro e nos foi passado um novo prazo até o final de Outubro e verificamos que as 

adequações ainda não ocorreram; 

 

Considerando que no Gabinete Itinerante realizado em Agosto 

no Bairro São Gonçalo, munícipes solicitaram implantação de cobertura de ponto de ônibus e 

solicitamos informações através do Requerimento 1542/2017, na qual recebemos a 

informação que a Secretaria de Mobilidade Urbana está realizando um vistoria nos bairros 

para avaliação de metragem das calçadas para garantir a faixa livre para passagem de 

pedestre. A vistoria no Bairro São Gonçalo deve ocorrer no final de Outubro desse ano e onde 

não couber o abrigo será instalado a placa de parada de ônibus, porém até o momento ainda 

não houve as instalações informadas; 

 

Considerando que munícipe abriu o protocolo 68847/2017  e 

ainda não foi respondido pela secretaria solicitando a pintura de faixa amarela em frente a sua 

residência na Rua Silva Jardim, na qual frequentemente pessoas estacionam em frente a sua 

residência atrapalhando a garagem da casa; 

  



REQUERIMENTO 
 

REQ144.docx 

Avenida Professor Walter Thaumaturgo, 208 – Centro – CEP 12030-040 – Fone (12) 3625-9500 – Fax (12) 3625-9527 
E-mail: camarataubate@camarataubate.sp.gov.br – Site www.camarataubate.sp.gov.br 

Considerando que os munícipes têm questionado 

frequentemente a sinalização e acessibilidade de Taubaté, conforme fotos anexas. 

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- Quando serão realizadas as adequações para 

estacionamento de vans escolares em frente as escolas acima citas? 

II – A vistoria informada no requerimento 1542/2017 já foi 

realizada? Se sim, quando serão realizadas as adequações pertinentes no bairro? Se não, 

há previsão em dias para a vistoria?  

III – Qual a possibilidade de atender a demanda do 

munícipe através do protocolo acima informado e qual o prazo para sua realização? 

IV – Conforme fotos anexas, qual normativa está sendo 

seguida para a realização da acessibilidade das calçadas? 

V – A rampa da última foto deste requerimento está de 

acordo com as normas de acessibilidade? 

 

 

Plenário “Jaurés Guisard”, 27 de Novembro de 2017. 

 

Vereadora Loreny (PPS) 
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ANEXA I 
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