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INDICO ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, obedecidas às formalidades
regimentais e depois de ouvido o Colendo Plenário, se digne Vossa Excelência a determinar
ao setor competente dessa Municipalidade, os estudos necessários com o objetivo de
instalar um Ecoponto em um terreno remanescente da CDHU. localizado na Rua Capitão
Arai° Rizzi. esquina com a Avenida Alvaro Freitas, Jardim Bela Vista em Cezar de Souza.
JUSTIFICATIVA vem de encontro com os anseios de munícipes, devido o
mesmo apresentar situação de abandono, com mato alto. servindo como descarte de lixo
e entulho, por consequência causando a proliferação de animais e insetos peçonhentos.
Tal justificativa é de suma importância, pois diariamente usuários de drogas
frequentam o referido terreno que é solidário ao Centro de Educação Infantil Municipal
(CEIM). Prof. Geraldo Felicio dos Reis, agravando ainda mais a insegurança no local, sendo
assim, com o Ecoponto munícipes poderão descartar corretamente resíduos recicláveis.
além de restabelecer a segurança dos moradores, comerciantes, alunos e transeuntes
locais.
Na esperança de ser atendida está solicitação, aproveito a oportunidade
para reiterar os meus sinceros votos de elevada estima e consideração.

Plenário Ver. Dr. Luiz Beraldo de Miranda, em 02 de agosto de 2022.

1V1aurino José daS4,a
Vereador - Podemos
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Rua Capitão Arcilio Rizzi, esquina com a Av. Álvaro Freitas Cezar de Souza
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