
BOZZER Dominique, nasceu em 1972 em Tours / FR. 
 

Este franco-italiano se estabeleceu nas margens do Lago de Genebra há mais de 20 
anos e em Saint-Prex há 17 anos. 
Para financiar sua educação e depois os estudos, Dominique era às vezes: jardineiro, 
ladrilhador, pedreiro, garçom, barman ... estudante na França, EUA e Suécia - MBA da 
Lund University, marqueteiro em Skövde na Suécia e depois em Paris, contador em 
Milão na Itália SNCF / BritRail. Em seguida, Diretor Financeiro França e Suíça para 
grandes grupos Nestlé / L'Oréal: Galderma dermatologie antes de passar 10 anos no 
banco para o Citi Private Bank em Genebra cobrindo o Oriente Médio… Agora ao 
serviço da Rê-Trvst em St-Prex. 

 
Toma literalmente o lema "Digamos e façamos bem" - prova disso é a apresentação à autoridades municipais e 
a instalação do « P'tit Marché du Vieux-Bourg ». Homem de convicções, consensual e pragmático. Muito 
apegada à qualidade de vida em Saint-Prex e ao potencial que a nossa cidade também representa 
culturalmente e para a nossa juventude. 
Membro e organizador da Ride for the Cause (R4tC) - On Tour du Lac 2021 para o as Ligas Contra o Câncer. 
Violino de Ingres: Golfe, Gastronomia, Enologia, Literatura e Viagens ... 
 

Programa e Projetos 

Vaga de estacionamento: 8h00 crachá grátis por CHF 50 .- / ano para Saint-Preyards, Artesãos e comerciantes de St-Prex. 

Recuperação de composto: inclusive vegetal - na cidade de St-Prex - livre de um saco de 50 litros / ano por domicílio St-
Preyard. 

Espaço “Festa, Artístico” disponível para jovens e adultos no Vieux-Moulin. 

Plataforma Saint-Preyarde para creche participativa entre pais que assim o desejem. A ideia é que a criança mergulhe 
numa cultura diferente ... Assim aprende outra língua, cultura, gastronomia, música ... 

Cidade 2.0: Caixa de perguntas com FAQs como o grupo do Facebook "T’es Saint-Prex si…". 

Dog Park: estudo de um parque dedicado aos nossos amigos de quatro patas - com base em voluntariado e patrocínio. 

Lixeiras: Recuperação de algumas lixeiras “necessárias” no combate ao lixo. 

A praia de Chauchy: Estude o projeto do município a custos mais baixos e use o bom senso e coloque em prática este 
novo empreendimento amigável. Criação de um Handisport / Anne Othenin-Girard com acesso de remo à praia Coulet. 

Mobilidade suave: criação de um « think tank » para motoristas, ciclistas, scooters ... Para que o nosso município 
responda harmoniosamente aos desejos de todos. 

Co-Gestão: Convide a Saint-Preyards para vir defender projetos e reflexões nas reuniões municipais. Em vez de contratar 
especialistas, continuo convencido de que temos os recursos em nosso território. 

Apartamentos / casas compartilhados e protegidos para os mais velhos com, se possível, ligações entre gerações. 

Criação de um endereço de e-mail: nome e sobrenome @ st-prex.ch para cidadãos de Saint-Prex que o solicitem online. 

"St-Prex - On Line": De forma voluntária, desmaterialização das versões em papel das comunicações municipais e / ou 
"La Balise" ... afixando o autocolante St-Prex - On Line gratuito na sua caixa de correio. 

Todas as propostas e ideias são bem-vindas nesta página ou db@re-trvst.com 

... 


