Câmara Municipal de Roseira
Rua Dom Epaminondas, nº 08 – Centro – Tel.: (0xx) 12.3646-2328
CEP 12.580-000 – ROSEIRA – Estado de São Paulo
REQUERIMENTO Nº 093/2015
“Mutirão de limpeza nos Bairros Jardim Primavera e Villa Roma”

O vereador é um importante agente político do município, pois deve representar os
interesses legítimos do povo, fazendo a mediação entre as suas necessidades e o poder executivo.
Também têm a competência de apresentar sugestões para distintos assuntos, sempre visando à
qualidade de vida dos munícipes. Assim sendo, requeiro à Mesa, após ouvir o Plenário, que o
Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Roseira, Jonas Polydoro, informe qual a possibilidade,
através do DSM – Departamento de Serviços Municipais, de realizar um Mutirão de limpeza nos
Bairros Jardim Primavera e Villa Roma?
Que deste se dê conhecimento ao Senhor Altamiro Mendes de Andrade Filho, VicePrefeito.

Justificativa

Este é um justo e relevante pedido dos moradores dos referidos bairros, pois as calçadas
precisam de capina e remoção de entulhos; algumas árvores precisam de poda; os terrenos
baldios precisam de limpeza e as guias precisam de pintura.
A limpeza pública é algo fundamental para a saúde e bem-estar das pessoas, por isso fui
procurado por vários moradores destes bairros para apresentar este pedido junto ao poder
executivo.
Quando fui procurado por estes moradores, mostrei meu requerimento apresentado no dia
02 de fevereiro sugerindo a necessidade de um plano estratégico de mutirões programados de
limpeza em toda a cidade.
Aproveito o ensejo para insistir nesta ideia dos mutirões dentro do contexto do Programa
Prefeitura nos Bairros, conceito por mim apresentado na última sessão (03/08/2015).
Que o executivo municipal pondere com muita atenção a possibilidade de materializar
este conjunto de pedidos, pois vão de encontro aos anseios de nossa população.
Racionalização, estratégia e criatividade são elementos fundamentais da gestão para
suprir a tão alegada carência de funcionários.
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Pelas razões mencionadas, acredito na relevância do requerimento.

Plenário vereador João Caltabiano, 10 de agosto de 2015.

Vereador Marco Antonio Duarte
Autor do Requerimento

