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Egrégio plenário: 

Considerando que, a Praça do Oito, localizada Alto 'piranga, 

recebe diariamente centenas de pessoas que(pratica minhadas e outras 

atividades físicas: 

Considerando que, há vários relatos de munícipes que pessoas 

estão jogando frutas com substâncias tóxicas pela praça e entorno, o que pode 

vir a matar animais e até crianças: 

Considerando que. em frente à Praça. encontra-se o Parque da 

Cidade, que recebe um número ainda maior de visitantes e que todos precisam 

ter sua segurança garantida; 

INDICO, ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, Marcus Vinicius de 

Almeida e Melo, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o Soberano 

Plenário, se digne Vossa Excelência em determinar ao setor competente desta 

Municipalidade, os estudos necessários, objetivando estudos para instalação de 

câmeras de monitoramento de segurança na região da Praça do Oito e no 

Parque da Cidade. 

Isto posto. em sendo atendida a presente Indicação, certamente 

Vossa Excelência contribuirá para garantir maior segurança dos munícipes e dos 

animais. 

Plenário "Vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda'', 25 de junho de 2020. 

FERNANDA MORENO 

VEREADORA - MDB 
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ale O Digite aqui para pesquisar 

Fernanda Moreno 

ikALERTA: PRAÇA DO OITO 
A.ALERTA PRAÇA DO OITO 

Hoje sexta-feira 19a6 estive no Alto Ipiranga para 
erificar uma ~viloa sobre envenenamento de 

animais na Praça do Oito 

Dois denunciantes relataram ver frutas como 
~lama mamão e banana jogadas na praça 4s 
fartas chamaram ate^.;ão da • Maria" mas ela só fci 
perceber o risco quando viu uma cadelinna passar 
mal minutos amo .ngerr um pedaço de mamão 
Ela então colneu num sabuinrio um pedaço da 
banana e debou refngerada Vou encaminhar a 
DICMA iDelegac,a de Investigação de Cnmes cont-a 
o Meio Ambente na segunda-feira para análise 

Por enquanto fica o alerta para que todos tem--
•...Ao cuidado com suas crianças e seus peta A 
i-ocilincla de ambos pode faá-los vitimas desse ato 
cruel de alguém mal intensionado 

Compartilhem' 
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4- Respostas 

Denis Dhu 

Sábado passado... 
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Curtir Responder 

Minam Regina Ribeiro Thomaz 

Denis Dhu mais um caso?! Meus 
Deus, algo tem que ser feito contra 
esse monstro! Que raiva! 

22 mui Curtir Responder 

Minam Regina Ribeiro Thomaz 

Denis Dhu Fernanda Moreno, mais 
um caso? 

18 min Curtir Responder 

Fernanda Moreno 

Denis Dhu chama no 972732537 
por favor 

Agora mesmo Curtir Responder 
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