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@ndtCC ao Excetentíssimo prefeito ADEMIR MAscHro, as

providências que se fizerem necessárias junto ao Secretário Municipal de
Obras e Serviços Públicos - JOSE SOARES PEREIRA, bem como, ao
Diretor do Departamento de Conservação do Município - JOSÉ TIAGO
CAMPOS MACHADO, a limpeza (roçagem e poda das árvores) da
Avenida José Domingues das Fonseca "Zé Preto" no Distrito Industrial
I.

INDICAÇAO lto

O Vereâdor LEANDRO MAGOGA no uso de suas
prerrogativas parlamentares, elc.;

]USTIFICATIVA:

O presente pedido visa atender as reivindicações dos empresários daquela
localidade, onde os mesmos procuraram este vereador solicitando com a
máxima urgência a limpeza da avenida, incluindo a roçagem do mato alto e
poda das árvores, tendo em vista que, o atual estado da via está atrapalhando
a passagem de pedestres bem como a visibilidade dos condutores.

Importante salientar ainda que, nesses períodos mais chuvosos esse mato
alto tende a crescer mais rapidamente podendo se tornar um criadouro de
insetos e animais peçonhentos, ou até mesmo vir a se tornar um local de
proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da Dengue.

Nesse sentido peço a aquiescência da Administração Municipal no atendimento
da solicitação, visto que, este é um serviço essencial para a conservação das
áreas públicas e consequentemente proporcionará uma boa imagem para
nossa cidade.
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