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Requer informações do Exmo. Sr. Prefeito 

Municipal sobre a melhorias necessárias no bairro 

Esplanada Santa Terezinha e proximidades. 

 

Senhor Presidente, 

 

CONSIDERANDO que esta vereadora realiza semanalmente o 

Gabinete Itinerante, uma ação que visa aproximar o mandato da população, dedicando um dia 

por semana à visita de um bairro, conhecendo os espaços públicos e ouvindo a população; 

 

CONSIDERANDO que nesta última semana, no dia 05/04, a 

vereadora esteve no bairro Esplanada Santa Terezinha e pode constatar o que segue; 

 

CONSIDERANDO que em visita à unidade escolar EMEF 

Vereador Joaquim França, popularmente conhecida como Esplanada I, esta vereadora 

observou que o espaço disponível para aulas conta com duas quadras poliesportiva, sendo 

uma coberta e outra ao ar livre; 

 

CONSIDERANDO que em visita à unidade escolar EMIEF 

Professor Doutor João Baptista, popularmente conhecida como Esplanada II, esta vereadora 

observou que existem diversos vidros na unidade escolar necessitando de reparos, como, por 

exemplo, no espaço de teatro da escola;  

 

CONSIDERANDO que as notícias de assalto em unidades 

escolares tem se tornado cada vez mais recorrente. Cada invasão de escola lesa não apenas o 

Poder Público, mas a comunidade como um todo, uma vez que o espaço de ensino é onde toda 

a comunidade pode se desenvolver; 

 

CONSIDERANDO que o bairro Esplanada Santa Terezinha é 

extenso e suas ruas encontram-se sem manutenção. Conforme os moradores da região, falta 

sinalização horizontal e vertical nas ruas do bairro, principalmente na avenida Engenheiro 

Milton de Alvarenga Peixoto e rua Renato Ortiz. 

 

REQUEREMOS à Nobre Mesa, ouvido o Plenário, dispensadas 

as demais formalidades de praxe, seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, solicitando a 

S. Exª. para que se digne nos informar o que segue: 

 

I – Existe a possibilidade de se incluir na programação de 

reformas e melhorias prediais a cobertura da quadra da EMEF Esplanada II? Qual o 

cronograma de construção de coberturas em quadras públicas municipais? 
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II – Qual a previsão de conserto dos vidros da EMIEF 

Esplanada II? Qual o procedimento que a Secretaria de Educação adota em casos pontuais 

de melhoria como este, em que necessita de um pequeno reparo como vidro quebrado? O 

caso se aplica a outros casos pontuais como pequenos vazamentos, portas quebradas e 

afins.   

 

III – Observando o crescimento dos casos de invasão de 

escolas, qual o planejamento da Secretaria de Segurança de construção de uma estratégia 

de segurança? Existe alguma campanha de conscientização da comunidade sendo 

planejada?  

 

IV – Qual a possibilidade de melhorar a sinalização das ruas 

do bairro Esplanada Santa Terezinha? Qual o cronograma de melhorias da sinalização 

planejado pela Secretaria de Mobilidade Urbana? 

 

 

 

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

 

 

 

Vereadora Loreny (PPS) 


