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Proposição Eletrônica nº 3777

SOLICITA A POSSIBILIDADE DE PROCEDER NOTIFICAÇÃO
DE PROPRIETÁRIO DO TERRENO DA ANTIGA LECO PARA
EFETUAR  LIMPEZA  E  TOMAR  PROVIDÊNCIAS  COM
RELAÇÃO AS CASAS E ESCRITÓRIO QUE SE ENCONTRAM
ABANDONADOS NO LOCAL

Fomos  procurados  por  moradores  da  Vila  Palhares,  que
solicitaram nossa intervenção junto à Administração Pública Municipal visando a possibilidade
de notificação de proprietário  do terreno da antiga Leco,  para proceder a limpeza e tomar
providências com relação às casas e escritório que se encontram abandonados no local.

Esclarecem os interessados que o local  encontra-se muito sujo,
uma  vez  que  servia  como  local  de  armazenamento  de  materiais  recicláveis,  o  que  vem
favorecendo  a  proliferação  de  insetos  e  animais  peçonhentos,  principalmente  escorpiões,
colocando  os  moradores  próximos  do  local  em  riscos  graves  de  contrair  doenças
infectocontagiosas. Outra preocupação é com relação às casas e o escritório que se encontram
abandonados no local, uma vez que serve de esconderijo de marginais e usuários de drogas.

Diante  do exposto,  Indicamos à  Mesa,  nos  termos regimentais,
seja oficiado ao Senhor José Aparecido Fernandes, Prefeito Municipal, solicitando que Vossa
Excelência, determine a Secretaria competente, que proceda a notificação de proprietário do
terreno da antiga  Leco,  na Vila  Palhares,  para que o mesmo efetue a limpeza e  tome as
providências devidas com relação às casas e o escritório que se encontram abandonados no
local.

SALA DAS SESSÕES, em 23 de outubro de 2018.

JOÃO DA SILVA FILHO
Vereador - DEM 

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 3777.
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