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REQUERIMENTO Nº003/2015 

“Programa Cidade Mais Limpa” 

 

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 através de estudo junto ao 

DSM qual a possibilidade de implantar o “Programa Cidade Mais Limpa”? 

Que deste se dê conhecimento ao Senhor Altamiro Mendes de Andrade Filho, Vice-

Prefeito. 

Justificativa 

 

Realizando o trabalho cotidiano de um edil, pude perceber a necessidade de um programa 

que contemple um sistema de limpeza mais efetivo em toda a cidade. 

O “Programa Cidade Mais Limpa” consiste em promover mutirões programados de 

limpeza em toda a cidade podendo, de acordo com a organização e planejamento do DSM, ser 

realizado semanalmente, ou quinzenalmente. 

A concentração de esforços numa determinada localidade é uma maneira de minimizar a 

carência de funcionários, pois contribui para dar maior racionalidade e funcionalidade ao 

trabalho. 

Para que o programa tenha sucesso é fundamental criar um cronograma estabelecendo 

dias, locais (bairros) e horários e, não menos importante, é imperioso fazer sempre uma 

divulgação antecipada para que ocorra uma efetiva participação da população na realização dos 

trabalhos. 

Durante o mutirão deve-se dar prioridade para:  

• Limpeza e eventual reparo e manutenção em córregos e valetas (exemplo: Bairro 

Barretinho); 

• Capina; 

• Recolhimento de entulhos (exemplo: materiais de construção); 

• Poda de árvores; 
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• Aparar grama das praças; 

• Pintura de guias e sarjetas das ruas e avenidas. 

Sugiro que durante o mutirão em cada localidade da cidade também seja realizada 

limpeza nos prédios públicos, onde efetivamente for necessário. 

Tenho certeza que o programa ganhará a devida adesão da população e, com certeza, a 

cidade ficará mais limpa. 

Pelos motivos elencados, acredito na relevância do requerimento. 

 

      Plenário vereador João Caltabiano, 02 de fevereiro de 2015. 

 

 

Vereador Marco Antonio Duarte 

Autor do Requerimento 

 

 

 

 

 

 


