Traga de volta Mark Pierzchala para a Câmara!
O meu nome é Mark Pierzchala e tenho a honra de o representar e a todas as diversas comunidades de
Rockville, de forma justa e franca na Câmara Municipal de Rockville . Estou a concorrer para a reeleição
e peço o vosso voto.
Trago sentido orçamental, económico e ambiental à Câmara. Estudo as questões cuidadosamente e
debato com uma voz firme e fundamentada. Mais ninguém tem o meu registo de realizações para o
futuro de Rockville . Eu faço com que funcione!
Mais uma vez vou concorrer orgulhosamente com a Equipa Rockville. A equipa de 2019 apresenta um
excelente grupo de candidatos.
Visitei quase 40 países. Faço negócios internacionalmente e estive no Corpo da Paz na Suazilândia
(eSwatini)no início dos anos 80.

Sobre Mark
Mark cumpriu dois mandatos como membro da Câmara de 2009 a 2013 e regressou em 2015. Na
Câmara, reduziu gastos enquanto crescia a base tributária de Rockville . As suas experiências na Câmara,
como dono de uma pequena empresa, como ex-presidente da Associação Cívica de College Gardens e a
sua tarefa como presidente da Equipa de Ação do Centro da Cidade dão-lhe uma perspetiva única sobre
as necessidades dos residentes e das empresas.
Como voluntário do Corpo da Paz de 1980 a 1983 na Suazilândia, em África, Mark ensinou matemática e
biologia no ensino secundário. Aí conheceu Lesley Cross e casaram-se em 1984. As suas duas filhas
frequentaram as Escolas Públicas do Município de Montgomery desde o jardim de infância ao ensino
secundário. Lesley trabalha como assistente de média no College Gardens Elementary.
Mark possui mestrado em estatística matemática e bacharelato em matemática. Trabalhou com o
Departamento de Agricultura dos EUA, Westate Mathematica Policy Research, Inc. Em 2010, começou a
MMP Survey Services, LLC. Um projeto atual é um Estudo de Uso Indevido de Opióides, financiado pelo
NIH.

Problemas
Mark conhece totalmente Rockville. Pedalou em todas as ruas da cidade 4 vezes e andou em todas as
ruas uma vez. Sabe ler o orçamento, o plano geral da cidade e a ordenação de zoneamento, e sabe
como todos funcionam juntos.
O conhecimento de Mark sobre Rockville significa que tem uma compreensão profunda das
necessidades dos moradores e dos seus problemas. Propõe soluções criativas e detém um recorde de
realizações para o futuro de Rockville inigualável por qualquer outro funcionário ou candidato eleito.

