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INDICAÇÃO N° 063!2020 

EMENTA: Indica à Senhora Prefeita Municipal que 
adote as providências pertinentes, junto ao 
proprietário do terreno baldio localizado ao lado do n° 
19 da Rua Juscelino Kubitschek, visando a limpeza do 
mesmo, que encontra-se com o mato alto e entulhos 
diversos depositados, tornando-se local propício para 
a proliferação de insetos e animais nocivos a saúde 
humana. 

AUTOR: Vereador Roberto Rivelino Felix de Abreu 

Ao lado da residência n° 19 da Rua Juscelino Kubitischek existe um 
terreno baldio, que tem sìdo motivo de preocupação e transtornos para todos os 
moradores vizinhos, Isso porque o proprietário do referido imóvel há muito tempo não 
realiza sequer a limpeza do mesmo. 

O terreno encontra-se totalmente tomado pelo mato e, por não contar com 
muro ou cerca acabou sendo utilizado para descarte de entulhos diversos que só 
aumentam ainda mais o problema. 

Cabe ao Poder Executivo acionar o proprietário do imóvel para que 
proceda a limpeza do mesmo ou realizá-la e cobrar posteriormente pelos serviços 
executados. 

Por todo o exposto, INDICO à Senhora Prefeita Municipal, atendidas as 
formalidades regimentais, que adote as providências pertinentes, junto ao proprietário 
do terreno baldio localizado ao lado do n° 19 da Rua Juscelino Kubitschek, visando a 
limpeza do mesmo, que encontra-se com o mato alto e entulhos diversos depositados, 
tornando-se local propício para a proliferação de insetos e animais nocivos a saúde 
humana. 

Plenário "Luiz Gonzaga Thomaz" 

Potim, 03 de março de 2020 

i 

ROBERTO RIVELINO FELIX DE A,~REU 
Vereador — PR. / ~ 

Av. Governador Mário Covas, n.° 222 -Centro - POTI ão Paulo -CEP. 12525-000 
Tel/Fax (12) 3112-1276 - 3112-2908 - 3112-2909 - E-ma~i1: camarapotirn c, uol.com.br 

CNPJ. 65.043.713/0001-88 - LE. Isento 



Câmara Municipal de Potim 
"POTIM —TERRA DO ARTESANATO" 

Av. Governador Mário Covas, n.° 222 -Centro - POTIM -São Paulo -CEP. 12525-000 
Tel,/Fax (12) 3112-1276 - 3112-2908 - 3112-2909 - E-mail: camarapotim@uol.com.br

CNPJ. 65.043.713/0001-88 - I.E. Isento 


