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REQUERIMENTO NO

O VcrcadoÍ Joaê Roüemberg AÍaúJo CaEtro Eo uso
do suas prerrogrtlvas prdrmêntero3, etc.;

ReqUef a v""", ouvido o Colendo plenário, satisfeitas as
formalidades regimentais, ao senhor ADEMIR MAscrilo, prefeito Municipal,
solicitando às providencias que se fizerem necessárias, no sentido de prestar a esta
edilidade as seguintes informaçôes:

- o Munlcípio de santa Fé do sul possul em sua estrutura orgaalzaclonal um
setor que culde de Parques e Jardlns?

- Se não, existe estudos de viabilidade para que seJa crlado um departamento
especíÍico para gerir a manutenção de parques e jardins?

- Srl.
CA'IIARA MUNICIPAL

SANTA FÉ DO SUL
Estôdo de São Paulo

APROVADO
crn $raao da

-là-tJ-t-g-

ds. Sesaóes Dr. Joáo do A!úaral Rlbelro,
21 de NoveEb e 18

Josê Rollembe úJo Castro
Vere DB

cÂ
S
MARA MUNICIPAI.
ANTA FÉ DO SUL
Estado de São paulo

'd.e autorii. do uereador www : ca m a rasa ntafedo s u l. s p. gov br
e-m a i I : ca m ara santaÍe@h otn ail. com

_ Rua Dez, 345 _ (1" andar) Centrc | Caixa postal 66
Fones/Fax: (17) 3631-1223 ou 9631_712Z1Cee t;.ZS_OOO _ SaÃa eeAoSut 6e1

TOCOLO

.",.."4ud",n24-lMfue@,rbw,lw@'@^.,^-.,

EstaDo oE Áo paulo

12912018

Considerando que nosso MunicÍpio possui inúmeras praças e parques e este
vereador tem recebido inúmeras reclamaçóes de que estes ambientes carecem de
manutenção básica: limpeza, jardinagem e pequenos repaÍos;

Considerando alnda que, a administraçâo possui no almoxarifado servidores
que prestam diversos serviços: serviços gerais, eletricistas, pedreiros, jardineiros, etc.
Além disso, temos uma empresa terceirizada que cuida também da limpeza púbüca;

Considerardo ahda que, uma cidade como Santa Fé do Sul, que é lembrada
por sua beleza e pelos grandes investimentos em praças temáticas, monumeÍItos,
canteiros e pa.rques púbücos, mas que não se vê um trabalho de manutençáo
permanente nestes patrimônios.

Neste sentido,

JUSTIFICATTVA:

Dai a razâo da presente propositura, que se aÍigura de indiscutível interesse
para a populaçáo.
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