
 

 

 

 

 

 

Requerimento Nº 062/2009 

 

    REQUEIRO à Mesa, após as formalidades regimentais e ouvido o Plenário, 

com fundamento no Artigo 5º, XXXIII, da Constituição Federal, combinado com os Artigos 7º, IX e XI, 

da Lei Orgânica do Município, e 105, VI, do Regimento Interno desta Casa de Leis, que seja 

encaminhado ao Chefe do Executivo Municipal a Síntese das reivindicações e propostas de 

encaminhamentos da 1ª Reunião da “Câmara Itinerante” ocorrida em 02/10/09 às 20 horas no 

Anfiteatro “Américo Persin” – Centro Cultural “Mário Covas”, que envolveu os moradores dos bairros: 

Cinelândia, Botafogo, Jardim 22 de Maio, Recanto da Colina, Jardim Itália, Jardim Planalto e 

adjacências, cuja cópia segue anexa, a fim de serem prestadas as informações necessárias, e tomadas 

as providências possíveis para o encaminhamento e atendimento das reivindicações apresentadas.  

  

     Justificativa:  

 

                                             O Programa "Câmara Itinerante", criado através do Decreto Legislativo nº 

004/09, tem normas e regulamento pré-estabelecidos, e visa, de forma geral, aproximar mais o 

legislador dos munícipes de cada região do município, tendo como um de seus objetivos: “Antever as 

aspirações populares, visando intervir junto a cada comunidade, como interlocutor no estudo de seus 

problemas, encaminhando suas propostas aos setores competentes da Administração Municipal”. 

  

                                               Assim sendo, tal requerimento se justifica a fim de dar continuidade ao 

proposto por este instrumento de trabalho, encaminhando ao Chefe do Executivo o resumo das 

proposituras apresentadas na referida reunião, para que seja possível a conseqüente devolutiva aos 

moradores dos bairros envolvidos, que deverá ser feita de forma abrangente, com ampla divulgação 

através dos meios de comunicação disponíveis. 

                                           

 Sala das Sessões “Prof. José Gonso”, 29 de outubro de 2.009. 

 

Ver. Marcelo Simão 

Presidente 

 

Ver. José Mário Castaldi                                                     Ver. Paulo César Missiatto 

1º Secretário                                                                              2º Secretário 

 

 

Resposta do Executivo – Ofício nº 073/2010 de 18/05/2010 – Informando que o Poder Executivo, 

conjuntamente com o Poder Legislativo, tem envidado esforços para melhorar a segurança pública no 

município, pleiteando a complementação do quadro de policiais civis e militares e adotando medidas 

de segurança, como a instalação de câmeras para monitoramento, que é uma das reivindicações 

apresentadas na Câmara Itinerante. Quanto à construção de passarela para pedestres sobre a Rodovia 

Zequinha de Abreu, esta não está prevista no orçamento municipal e, devido seu custo elevado, será 

objeto de pleito junto ao Governo Estadual. Com relação às demais reivindicações apresentadas, estas 

foram encaminhadas aos departamentos competentes da municipalidade para estudo da possibilidade 

de atendimento. 


