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REQUERIMENTO Nº.  023/2014 

 

  “IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO” 

 

 

O vereador é um importante agente político, que além de legislar tem como função 

encaminhar as reivindicações da população ao Executivo Municipal, sendo o principal elo 

entre a comunidade que representa e o poder público municipal. Assim, venho pelo presente 

documento requerer a mesa, após ouvir o Plenário, ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal de 

Roseira, Jonas Polydoro, informações da Empresa Sabesp sobre a possibilidade de 

implantação de infraestrutura de água e coleta de esgoto nas Chácaras do Pedro Leme. 

 

                                      JUSTIFICATIVA 

 

A cidadania e a dignidade da pessoa humana como fundamentos do Estado 

Brasileiro, nos termos do art.1º da Constituição Federal, incisos II e III, são preceitos 

constitucionais que devem nortear as políticas públicas voltadas a concretizar os direitos da 

pessoa humana. São normas que devem ser atendidas, no estabelecimento das relações da 

Administração Pública com os cidadãos. Como normas dirigentes, são condicionantes 

perante as demais normas relacionadas com as políticas públicas, incluindo nesta ordem a 

política de saneamento e recursos hídricos e a prestação de serviços de abastecimento de água 

e coleta de esgoto. 

Portanto, a implantação do serviço de abastecimento de água e coleta de esgoto 

como meio de melhorar as condições ambientais e habitacionais da área das Chácaras do 

bairro Pedro Leme é uma medida voltada a garantir o desenvolvimento das funções sociais da 

cidade, de modo a assegurar aos cidadãos residentes nessa área, o acesso aos direitos 

inerentes às condições de vida digna na cidade, isto é, o direito à cidade, o que significa 

também o total respeito ao Princípio da função social da propriedade, tendo em vista que o 

respeito a estes dois princípios são essenciais para a promoção da política urbana e ambiental. 

             Pelas razões mencionadas, acredito na relevância deste requerimento. 
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Que deste se dê conhecimento à Empresa Sabesp e que a mesma seja convidada a 

discorrer sobre o referido assunto na Câmara de Roseira. 

 

                        Plenário Vereador João Caltabiano, 24 de março de 2014.             

 

 

Vereador Joel Polydoro 

Autor do requerimento 
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