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Requerido:- Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Andradina- Mario Celso.
Assunto:- sugerindo estudos e providências visando a poss¡b¡l¡dade da limpeza do terreno, no
sentido de proceder a retirada de lixos existentes, na rua Francisco Ruiz, perto da residência
1357, próximo ao Tiro de Guerra, no bairro Pereira Jordão.
JUSTIFICATIVA
Esta solicitação se faz necessária tendo em vista que fomos procurados por um dos
próximo
moradores daquele logradouro, solicitando a limpeza e a capina da grama no terreno
pois o
(jiboia)
residência,
sua
em
guatro
cobras
a sua residência, devido encontrar mais de

morador solicita a limpeza do terreno neste referido local.
Tal solicitação se faz justa, pois se trata de uma reivindicação dos moradores do bairro
pereira Jordão, que alegam que o referido terreno está totalmente tomado pelo matagal, e
com isto a situação se agrava a cada dia que passa, pois, em virtude do fato apontado, o local,
tende a servir como depósito para lixo e entulhos, afora possibilitar o eventual aparecimento
de insetos, cobras (jiboia), mamíferos roedores, animais peçonhento e invertebrados diversos
que podem colocar em risco a saúde pública.

Diante das reclamaçöes que estão sendo formuladas por munícipes residentes nas
para
imediações daquele terreno, muitos dos quais, inclusive, pediram nossa intermediação
encaminhamento de uma solução para o problema.
Certo de que o assunto merecerá a especial atenção de Vossa Excelência, antecipamos
nossos agradecimentos pelas honrosas medidas que por bem vier adotar a respeito e, neste
ensejo reiteramos protestos de elevada estima e real apreço.
Diante disto.
O Vereador JONILCIO AVELINO DA SILVA, no uso de suas

atribuições legais, vem INDICAR,

lnterno, seja oficiado o Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Andradina,
da viabilidade de determinar ao setor competente da municipalidade, sugerindo estudos e
providências visando a possibilidade da limpeza do terreno, no sentido de proceder a retirada
de lixos existentes, na rua Francisco Ru¡z, perto da residência L357, próximo ao Tiro de Guerra,
na forma do Regimento

no bairro Pereira Jordão'
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