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REQUERIMENTO Nº 016/2014 

 

“Palestras nas Escolas do Município sobre o tema: A importância do uso correto da 

água em nosso cotidiano” 

 

 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, auxiliado pelos diretores de secretarias.  Assim sendo, requeiro à Mesa, após ouvir 

o Plenário, que o Senhor Edson Medeiros de Souza, Diretor da Secretaria Municipal de 

Educação, informe a possibilidade de estabelecer uma parceria com a Sabesp para a 

realização de Palestras nas Escolas do Município sobre o tema: A importância do uso correto 

da água em nosso cotidiano.  

 Que deste se dê conhecimento ao Exmo Senhor Prefeito Municipal de Roseira, Jonas 

Polydoro e ao Senhor Walmir Medeiros, Técnico em Gestão da Sabesp de Pindamonhangaba. 

 

Justificativa 

 

 A água é um dos bens mais importantes para a vida em geral, e para a vida humana 

em particular. 

 A escassez mundial da água é um tema recorrente na mídia, nos debates 

governamentais e, sobretudo, é algo que tem levado muitos povos ao conflito, pois a carência 

da água compromete a vida e a economia de qualquer comunidade, ou país.  

Portanto, o cuidado e o uso racional da água é um tema que precisa ser estudado, 

debatido e vivenciado por todos nós, cotidianamente. Educar as novas gerações para 

estabelecer uma nova relação com o meio ambiente e agir em defesa do uso correto da água é 

uma tarefa primordial para o futuro da vida humana no planeta. 

Cobrar o poder público e a empresa prestadora de serviços, no caso particular a 

Sabesp, é um direito de todo cidadão, mas a sociedade precisa colaborar neste processo de 

sensibilização sobre a importância da água para a vida humana e, portanto, das próximas 

gerações. 

As palestras ministradas por representantes da Sabesp – vale lembrar que este é um 

trabalho que a empresa realiza gratuitamente – nas escolas podem marcar o início de um 
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importante projeto a ser construído pelas escolas em parceria com a secretaria de educação e 

outras instituições da sociedade. O apoio da referida secretaria é fundamental para o sucesso 

de um projeto mais ambicioso a respeito do uso correto da água, pois isto ajudará a garantir a 

sustentabilidade humana e econômica do município. 

Pelas razões mencionadas, acredito na relevância deste requerimento.  

 

  Plenário vereador João Caltabiano, 17 de março de 2014. 

 

 

Vereador Marco Antonio Duarte 

Autor do Requerimento 

 


