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REQUERIMENTO N°90/2017 

AUTORIA DO VEREADOR (A): RODOLFO MOTA DA SILVA 

SÚMULA: Pedido de informações ao Prefeito Municipal, sobre a limpeza de praças, 
canteiros, lotes e outros espaços públicos existentes no Município de Apucarana. 

Lido na sessão do dia / / Visto secretário 

Aprovado por 

Rejeitado por 

Encaminhado através do ofício n° / ., em 

CONTEÚDO DO REQUERIMENTO: 
Observadas as disposições regimentais, o adiante 

signatário, vereador com assento nesta Casa de Leis, requer que, após 
consentimento do Plenário, seja encaminhado ofício ao Prefeito Municipal, 
solicitando as seguintes informações: 

• Quantas praças, canteiros, lotes e outros espaços públicos existem e dependem de 
limpeza (poda, desbastes, corte, varrição, pinturas, sinalizações, etc.) no município 
atualmente? 

• Existe alguma programação pré-determinada para a realização desses serviços nas 
praças, canteiros, lotes e outros espaços públicos do município? 

• Em caso afirmativo, a programação está à disposição dos munícipes de Apucarana por 
algum meio de informação? 

• Em caso negativo, qual é então a metodologia de trabalho aplicada para a realização 
desses serviços? 

• Existe algum controle por prioridade, tamanho ou local onde devem ser realizados os 
serviços de forma ordenada ou prioritária? 

• Quantas equipes realizam esse trabalho de limpeza dos espaços públicos? 
• Existem equipes específicas para as áreas da autarquia de saúde e de educação? 
• Além das equipes de servidores municipais, quantas empresas estão contratadas para 

realizar esse mesmo serviço e qual é a delimitação de locais e quantidades do serviço 
que realizam? 

• Existe algum trabalho específico e pré-definido para a realização desses serviços 
durante o período de chuvas (verão), já que o mato, a grama e as plantas crescem de 
forma acelerada por conta dos fatores climáticos favoráveis? 

• Em caso negativo, o que é feito para evitar os transtornos decorrentes desse período? 

Nestes termos pede deferimento. 

Sala das sessões, 17 de novembro de 2017. 

Rodolfo Mota da Silva 
Vereador 
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