
Câmara Municipal de Felixlândia

Senhor Presidente,

Indicação

Nº 027/2019

O vereador que abaixo subscreve, nos termos regimentais vigentes, INDICA
ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal Vanderli de Carvalho Barbosa , a possibilidade
da continuidade dos necessários serviços de limpeza e roçagem do mato alto em
área de destinação pública, nos Bairros Nova Gameleira e Morada Castanheira.

CONSIDERANDO Indicação nº 02/2019, datada em 04 de fevereiro do corrente ano,
que após ouvido o Plenário foi aprovada por unanimidade e enviada ao Executivo
Municipal;

CONSIDERANDO que se iniciaram os necessários serviços e que estes foram
paralisados há vários dias;

CONSIDERANDO que novamente fui abordado por munícipes, que solicitaram a
limpeza e a roçagem do mato alto da área destinada à servidão pública nos Bairros
Nova Gameleira e Morada Castanheira;

CONSIDERANDO que são justas as reivindicações da população, principalmente,
as reivindicações vindas dos moradores dos referidos Bairros;

CONSIDERANDO que o mato alto pode aumentar a probabilidade de insetos e
animais peçonhentos, especialmente do mosquito transmissor do vírus da Dengue
além de atrapalhar a visibilidade de pedestres, ciclistas e automóveis no local, é
que;

REQUEREMOS à Nobre Mesa, ouvido o Plenário, seja oficiado ao Exmo. Sr.
Prefeito Municipal, solicitando, para que se digne informar a esta Casa o quanto
segue:

É possível determinar ao(s) Departamento(s) competente(s) que viabilize(m) a
retomada dos serviços de limpeza e roçagem do mato em áreas destinadas à
servidão pública, nos Bairros Nova Gameleira e Morada Castanheira?

Sala das Sessões, 13 de maio de 2019

Leandro de Oliveira Campos

Vereador

Exmo. Sr.

Otacílio Guimarães Oliveira

DD. Presidente da Câmara
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