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INDICAÇÃO Nº 56 /2017
 
 
 
 

INDICO 

ao Senhor Prefeito Municipal, 

funcionários responsáveis da área de limpeza do Dis trito de 

Terra Nova D’Oeste,

terrenos baldios,  

encontram muito sujos. E tal providência é de extrema 

necessidade, haja vista, que esses terrenos se torn am criadouro 

de bichos peçonhentos, e a vizinhança dos locais te m reclamado 

que já encontraram esses bichos em seus quintais, tr azendo 

riscos aos moradores e principalmente para as crian ças que ali 

residem. 

 

 

VEREADOR 
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Santa Mercedes, 01 de Novembro de 2017
 
 
 

/2017  

Senhora Presidente,  
 
 
 

 na forma regimental, que seja oficializado 

ao Senhor Prefeito Municipal, para que entre em contato com os

funcionários responsáveis da área de limpeza do Dis trito de 

Terra Nova D’Oeste,  para que os mesmos notifiquem

para que façam a limpeza dos lotes

sujos. E tal providência é de extrema 

necessidade, haja vista, que esses terrenos se torn am criadouro 

de bichos peçonhentos, e a vizinhança dos locais te m reclamado 

ue já encontraram esses bichos em seus quintais, tr azendo 

riscos aos moradores e principalmente para as crian ças que ali 

 

SALA DE SESSÕES 

VEREADOR “JOÃO DE ALMEIDA SILVA”  

 

  ROSANGELA VIEIRA DA CUNHA 
Vereador 
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de 2017 . 

na forma regimental, que seja oficializado 

para que entre em contato com os  

funcionários responsáveis da área de limpeza do Dis trito de 

notifiquem  os donos dos 

limpeza dos lotes  que se 

sujos. E tal providência é de extrema 

necessidade, haja vista, que esses terrenos se torn am criadouro 

de bichos peçonhentos, e a vizinhança dos locais te m reclamado 

ue já encontraram esses bichos em seus quintais, tr azendo 

riscos aos moradores e principalmente para as crian ças que ali 

 


