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REQUERIMENTO Nº 109/2020
Proposição Eletrônica nº 7684

Considerando os inúmeros terrenos com mato alto existentes em
nossa cidade, que geram comdições para proliferação de animais peçonhentos e insetos que
transmitem doenças infectocontagiosas, como a dengue;
Considerando que uma grande parcela destes terrenos pertencem
à pessoas que somente os adquirem como forma de especulação, deixando de realizar a
capina e limpeza dos mesmos;
Considerando que o nº atual de fiscais para exercer essa
fiscalização é pequeno, sendo impossível realizar uma fiscalizaçãoa eficaz;
Requeiro à Mesa, ouvido o Plenário e atendidas as formalidades
regimentais, seja oficiado ao Prefeito Municipal, Senhor José Aparecido Fernandes,
solicitando que Sua Excelência preste a esta Casa de Leis, após consulta ao departamento
competente, as seguintes informações:
a) Existe a possibilidade de contratar mais fiscais para intensificar
a fiscalização de terrenos com sujeira e mato alto em nossa
cidade? Se positivo, qual a previsão para que isso ocorra?
b) Se negativo, justificar.

SALA DAS SESSÕES, em 23 de março de 2020.

ERNESTO NÓBILE
Vereador - PATRIOTA
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REQUER INFORMAÇÕES DO PODER EXECUTIVO SOBRE A
POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO DE MAIS FISCAIS
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Documento assinado digitalmente nos termos da MP 2.200-2/2001 e da Resolução Municipal nº 189/2015.
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