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REQUERIMENTO DE URGÊNCIA E INFORMAÇÃO Ng 090/2017

Requeiro, nos termos regimentais e após ouvir o Douto Plenário, oficiar a 

Prefeitura Municipal de Queluz, em conjunto com o Departamento de Limpeza sobre 

a manutenção de limpeza dos banheiros públicos e quiosques pertencentes ao 

espaço 08 de março.

JUSTIFICATIVA:

Senhor Presidente 

Senhores Vereadores:

No último domingo dia 28 de maio, no espaço 08 de março ocorreu mais 

uma edição do evento Pintando o 7 (sete), evento social que tem o intuito de reunir 

jovens e crianças para realização de atividades diversas (sua realização sempre se dá 

no mesmo espaço).

Durante o evento é utilizado o espaço dos quiosques e banheiro público, haja 

vista que a organizadora através de seus patrocinadores e apoiadores distribui lanches 

e bebidas aos participantes. E neste evento em especial o vereador que vos subscreve 

compareceu e destacou alguns pontos que podem ser tratados pelo executivo 

municipal com maior atenção.

Ao organizar o espaço para dar inicio as atividades os quiosques se encontravam muito 

sujos, bem como os banheiros.

E diante eíta observação venho requerer ao poder executivo que todas as 

vezes que o espaço for cedido para eventos autorizados pela prefeitura, que sua 

estrutura esteja em condições de uso, nem que para isto disponibilize um servidor 

para manutenção deste durante o evento.

Outro ponto a ser destacado é a possibilidade da cessão de um servidor 

responsável pelo trânsito, para que dê suporte quanto ao tráfego de carros na rua e 

proiba de estacionamento de carros no espaço a ser utilizado (em baixo da área
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coberta). Pois, é de ciência de todos que a maioria dos eventos realizados durante o 

dia são infantis.

Ante todo o exposto, e para que possa ser valorizado e preservado o espaço 

destinado às atividades socioculturais do município, é que se encaminha a solicitação.

Pela aprovação. Sala das Sessões, Dr. João Monteiro da Silva, 30 de maio de

2017.

Luís Fernando Paulino 
Vereador
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