Lucas Zacarias pede implantação de creche na Vila Palmares

O vereador Lucas Zacarias (PTB) apresentou cinco proposituras na Sessão Ordinária dessa
quinta-feira (7):

1 – Solicitamos a implantação de Creche Municipal no Bairro Vila Palmares, haja vista
que os responsáveis pelas crianças em idade de frequentar creches não contam com creches
no bairro.
Os responsáveis reclamam que não possuem creche para as crianças e
muitos precisam ir para São Caetano.
A atual gestão tem implantado
diversas creches maravilhosas, com padrão excepcional como merecem as nossas crianças e
moradores da Vila Palmares aguarda por essa creche.
2 - determinar aos setores responsáveis, ao Semasa e à Sabesp que adotem as ações
necessárias para a limpeza e desassoreamento dos córregos do Município, especialmente
nessa época considerando o verão que se aproxima e prevendo as chuvas sempre mais
intensas, podendo provocar enchentes e inundações de tristes lembranças, que prejudicam
causam prejuízos materiais, à saúde e provocam desespero e mortes.
As ações de prevenção na limpeza e desassoreamento dos córregos devem ser adotadas
antes da chegada da estação das chuvas, que já preocupa os moradores que residem ou tem
seu comércio ou indústria.
3 - Solicitamos a limpeza, capinação, implantação de iluminação Led e corrimão na escadaria
da Rua Benedito Calixto, Viela 04, Condomínio Maracanã e a implantação de programa
específico de manutenção, limpeza, iluminação e colocação de corrimão nas escadarias
instaladas pela Administração Pública nos diversos bairros do município.
Algumas escadarias em vários bairros necessitam contar com os serviços da Prefeitura para
sua manutenção, especialmente limpeza, iluminação e instalação de corrimão onde são
necessários.
4 – Solicita aos responsáveis que providenciem a reforma ou a substituição dos abrigos de
ônibus localizados no Clube de Campo Anchieta.
No Bairro Clube de Campo Anchieta os abrigos de ônibus se encontram em estado lastimável,
destruídos e/ou deteriorados pelo tempo, não possuem mais cobertura, os bancos sujos,
quebrados e o local onde os usuários do serviço de transporte público devem aguardar pelo
coletivo se encontram com mato alto, esburacados, com água estagnada que atinge os
passageiros sujando suas roupas e pertences.
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5 - Requerimento ao Senhor Governador do Estado, solicitando-lhe determinar à Secretaria de
Educação do Estado de São Paulo encaminhar informações sobre professores do Governo do
Estado que lecionam nas escolas que serão municipalizadas em Santo André.
A municipalização das escolas estaduais está prevista para mais 17 unidades e os professores
da rede estadual que atuam nessas escolas se mostram preocupados e precisam ser ouvidos.
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