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Proposição Eletrônica nº 4270

REQUER INFORMAÇÕES SOBRE LIMPEZA E PROVIDÊNCIAS
EM  TERRENO  EXISTENTE  EM  TRECHO  DA  RUA  MONTES
CLAROS, NA VILA ADILETA

Para  o  bom  desempenho  do  papel  fiscalizador  da  Câmara
Municipal,  conforme  preceitua  o  inciso  II  do  artigo  3º,  do  Regimento  Interno  da  Câmara
Municipal de Assis, este Vereador deve ser informado sobre todos os assuntos que são de
interesse comum da sociedade assisense.

Ante o exposto, 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  à
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, as seguintes informações:

a) Quais as providências que o Município, através da Secretaria
Municipal  de  Agricultura  e  Meio  Ambiente,  vem  tomando  para
limpeza  em  imóvel  de  propriedade  da  Empresa  Telefônica,
localizado na Rua Montes Claros, Vila Adileta, onde ficam as
antenas de TV de nossa cidade?

b) Houve a notificação para limpeza?, Houve aplicação de multas?
Em  caso  do  não  atendimento  das  notificações  e  outros  para
limpeza,  o  que será feito  por  parte do Município,  uma vez que
providências com urgência devem ser tomadas.

Tais  questionamentos  e  medidas  para  limpeza  do  mesmo  são
necessárias em razão de que no local o mato está muito alto, contendo muita sujeira e lixo
jogado por munícipes, e o imóvel encontra-se ao lado da EE “Profª Lourdes Pereira”, expondo
alunos e pais a insetos e animais peçonhentos oriundos da situação que se encontra o imóvel.

SALA DAS SESSÕES, em 11 de fevereiro de 2019.

CÉLIO FRANCISCO DINIZ
Vereador - PTB 
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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 4270.
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