AO EXMO. SR- DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANDRADINA, SP
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Requerente: Vereador Hernani Martins da silva
Requerido: Prefeito Municipal de Andradina.
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Assunto: O vereador vem solicitar junto administração elaboração e planejamento para
Limpeza de terrenos, calçadas na rua Humberto de Campos próximo ao numero 2464,
segundo os vizinhos terrenos de propriedade da prefeitura, servindo de criadouro, de
bichos peçonhentos, bairro Piscina, bem como terrenos baldios na rua Paranapanema
esquina com rua São Francisco, na rua Bahia 2375 terreno de fundo com muito mato
entulhos, ainda o vereador vem através dessa propositura solicita ao departamento
competente da administração municipal que se faça estudos e planejamentos para
limpeza de terrenos baldios na vila mineira e bairro adiacentes.
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ustificativa:
Considerando que o vereado Hernani da Bohia, recebeu relatos da
péssima condições que se encontram terrenos baldios e calçadas nessa rua acima
descrita por esse vereador, em péssima condições juntando animais mortos, entulho
galho de arvores , causando mal cheiro, servindo de abrigo para bichos peçonhentos
mosquito da dengue, que hoje a vários terrenos baldios colocando em risco a
integridade física e a saúde de nossos munícipes, o solicitamos estudos planejamento
para a limpeza de terrenos sujos na vila Mineira e rua descrita acima.
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Ante o exposto, o vereador HERNANI DA BAHIA, no uso de suas
prerrogativas
legais, vem REQUERER, na forma do Regimento lnterno, após,
atribuições e
ouvido o Douto e Soberano Plenário, seja oficiado ao Exmo. 5¡e, prefeito municipal,
solicitando do ilustre Chefe do Poder Executivo de Andradina que se digne informar a esta
Casa de Leis, através do competente setor da municipalidade se já tem alguma previsão para
que o setor competente, proceda a notificação aos proprietários, que o executivo proceda a
limpeza dos terrenos:

A) Limpezas nos terrenos baldios e calçadas nas ruas acima
descrita, bem como em terrenos suios na vila mineira e bairro
adjacentes.

B) Al Qual a previsão para execução?
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