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Proposição Eletrônica nº 4280

INDICAÇÃO Nº 15/2019
Código: P1697050262/4280

Tal solicitação prende-se ao fato de ter recebido reclamação de
municipe alegando que:
"na rua santos dumont 361, tem um barracão que era das
encomendas andorinha, esse barracao está abandonado, os mendigos moram lá e os travestis
tbm fazem ponto e sexo dentro do pátio na frente do barracão. Gostaria de pedir a vc, pra
tomar uma providencia, pois, tem somente um casal de idosos que moram ao lado, eles estão
com medo de ter criação de escorpião e alem do mais, os travestis fazem ponto dentro... é
muita bagunça a noite toda la....
Ante o exposto, Indicamos à Mesa, nos termos regimentais, seja
oficiado ao Senhor José Aparecido Fernandes, DD. Prefeito Municipal, solicitando que Vossa
Excelência determine para que sejam adotadas as providencias cabiveis quanto a situação do
imovel abandonado.
SALA DAS SESSÕES, em 08 de fevereiro de 2019.

VALMIR DIONIZIO
Vereador - PSD
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SOLICITO AO PODER EXECUTIVO QUE SEJAM ADOTADAS
PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS QUANTO A SITUAÇÃO DE IMÓVEL
ABANDONADO NA RUA SANTOS DUMONT 361.
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Documento assinado digitalmente nos termos da MP 2.200-2/2001 e da Resolução Municipal nº 189/2015.
Para conferir o original, acesse https://sapl.assis.sp.leg.br/generico/proposicao_validar e informe o
número de proposição 4280.
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