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Assunto: "Indica providências acerca de terreno com
Presidente

mato alto e descarte de entulho na Rua Paulínia, ao lado

(íhancela Mecânica

do número 293, no bairro Parque Novo Mundo."

Ato da Mesa n° 92/2018

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,
Senhoras Vereadoras,

Este vereador recebeu em seu gabinete reeli

s de moradores do bairro Parque Novo Mundo

acerca de terreno grande quantidade de mato alto e descarte irregular de lixo e entulho em um terreno
localizado na Rua Paulínia, ao lado do número 293.

De acordo com as informações dos munícipes, o proprietário do terreno não realiza limpeza ou
retirada do lixo descartado irregularmente no local há vários meses. O crescimento do mato e a acumulação
de entulho preocupa aqueles que moram por perto por conta da possibilidade de aparecimento de animais

como escorpiões e a proliferação de mosquitos da dengue. É de conhecimento geral a grande demanda que
a Prefeitura Municipal recebe acerca de locais nas circunstâncias acima descritas, porém é imprescindível
que sejam priorizados os casos em que a saúde população possa ser colocada em risco.
Considerando as queixas apresentadas, faz-se necessária a notificação do(s) proprietário(s) do terreno

localizado na Rua Paulínia, ao lado do n° 293, no bairro Parque Novo Mundo, para que as devidas
providências sejam tomadas acerca do maio alto c descarte irregular de lixo no local.
INDICAMOS, atendidas as formalidades de praxe, seja oficiado ao Senhor Prefeito Municipal, para
que junto ao setor competente da Prefeitura, providencie a referida indicação.

É a indicação.

Plenário Dr. Antônio A. Lobo, em 16 de fevereiro de 2018.
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