Câmara Municipal de Marília
ESTADO DE SÃO PAULO

P/N: 15873

Requerimento n° 371-2021 do Vereador Dr. Elio Ajeka
Assunto – Solicitando ao Prefeito Municipal - o Sr. Daniel Alonso, juntamente com o
Secretário de Meio Ambiente e Limpeza Pública - Sr. Vanderlei Dolce, informarem sobre a
possibilidade de retomar a discussão, bem como a efetivação do "Programa Município
Verde Azul", que consiste na adoção de práticas ambientais sustentáveis desenvolvidas
pelo município, através do poder público, divididas em 10 diretivas sobre temas variados,
distribuídos em 84 itens a serem respondidos através de relatórios técnicos, contendo
fotografias e documentações comprobatórias, abrangendo toda a estrutura administrativa,
contemplando todo perímetro urbano, em benefício ao meio ambiente local e à
consequente melhoria na qualidade de vida do cidadão mariliense, o que traria inúmeros
benefícios e até mesmo enquadramento de nosso município nas certificações "SELO
VERDE", tema em evidência no cenário Nacional.
Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Marília
R E Q U E I R O, na forma regimental, após ouvido o Colendo Plenário,
seja encaminhado ofício solicitando ao Prefeito Municipal - o Sr. Daniel Alonso,
juntamente com o Secretário de Meio Ambiente e Limpeza Pública - Sr. Vanderlei Dolce,
informarem sobre a possibilidade de retomar a discussão, bem como a efetivação do
"Programa Município Verde Azul", que consiste na adoção de práticas ambientais
sustentáveis desenvolvidas pelo município, através do poder público, divididas em 10
diretivas sobre temas variados, distribuídos em 84 itens a serem respondidos através de
relatórios técnicos, contendo fotografias e documentações comprobatórias, abrangendo
toda a estrutura administrativa, contemplando todo perímetro urbano, em benefício ao
meio ambiente local e à consequente melhoria na qualidade de vida do cidadão
mariliense, o que traria inúmeros benefícios e até mesmo enquadramento de nosso
município nas certificações "SELO VERDE", tema em evidência no cenário Nacional.
S. S. Dr. Lourenço de Almeida Senne.
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