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REQUERIMENTO

Requerente: Vereodor GUILHERME MARQUES

PUGLIESE

Requerido: Prefeito Municipol de Androdino

hó esiudos e plonejomento visondo o contençÕo e
proliferoçoo de escorpiões no regiöo do Proço Hermenegildo Gildoo de
Oliveiro, tendo em visto o existêncio de inúmeros bueiros no locolidode
(oproximodomente 20), bem como o ciêncio de que nesto époco do ono
ocontece suo proliferoçõo, hojo visto que o oporecimento de escorpiões
oconiece com moior intensidode entre o primovero e o verÕo, período
propício poro o reproduçõo, e momento de soído poro o procuro de insetos

Assunlo: lnformor se

como grilos e borotos, suos principois fontes de olimentoçõo.

JUSTIFICATIVA

Este vereodor visitou receniemente

o

boirro Jordim Alvorodo,

ouviu diversos munícipes residentes no boirro os quois solicitorom, entre outros
medidos visondo o contençÕo e proliferoçoo de escorpiões no regiöo do

Proço Hermenegildo Gildqo de Oliveìro, tendo em visto o existêncio de
inúmeros bueiros no locolidode (oproximodomente 20), bem como o ciêncio
de que nesto époco do ono ocontece suo proliferoçõo, hojo vistc que o
oporecimento de eSCOrpiõeS qContece com moior intensidode entre o
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primovero e o verõo, período propício poro o reproduçÕo, e momento de
soído poro o procuro de insetos como grilos e borotos, suos principois fontes de
olimentoçÕo.

Assim, cobendo
Administroçõo Municipol,

oo

vereodor exercer

é que o vereodor

o

fiscolizoçõo do

GUILHERME MARQUES PUGLIESE

pretende buscor informoções e esclorecimentos do Poder Executivo o respeito
do ossunfo.
Do exposto, o vereodor GUILHERME MARQUES PUGLIESE, no uso
de suos otribuições legois, REQUER, com fundomento no ort. I 42' S 3o, X, do
Regimento lnterno, sejo oficiodo ò Suo Excelêncio Sr. Prefeito Municipol de

Androdino, poro que informe o este Legislotivo, otrovés dos setores
competentes do Administroçõo Municipol, o lnformor se hó estudos e
plonejomento visondo o coniençõo e proliferoçõo de escorpiões no regiõo do
proço Hermenegildo Gildoo de Oliveiro, tendo em visto o existêncio de
inúmeros bueiros no locolidode (oproximodomente 20), bem como o ciêncio
de que nesto époco do ono oconiece suo proliferoçÕo, hojo visto que o

oporecimento de escorpiões ocontece com moior intensidode entre o
primovero e o verõo, período propício poro o reproduçöo, e momento de
soído poro o procuro de insetos como grilos e borotos, suos principois fontes de
olimentoçõo.
Solo dos Sessões
"Ver. Monoel Teixeiro de Freitos".

Androdino/SP, 20 de setembro de 2021.
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GUILHERME MARQU SP UGLI ESE
- Vereodor (PSDB) -
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