EMENTA:

REITERO

INDICAÇÃO

INFRAESTRUTURA
LIMPEZA

DE

À

PARA

SECRETARIA
QUE

TERRENO

REALIZE

LOCALIZADO

DE
A
NA

ESQUINA DA RUA JORGE CALIL NEME COM A
RUA PROF. BRASILINA NUTI, BAIRRO RIBEIRÃO
VERDE, EM RIBEIRÃO PRETO.

SENHOR PRESIDENTE,

CONSIDERANDO que:
a)

A

Eficiência

é

um

dos

princípios

básicos

da

Administração Pública, presente no art. 37 da Constituição Federal;
b)

Cabe proposição de indicação para sugestões de

medidas de interesse público ao Prefeito e órgãos da administração indireta e
fundacional, conforme o disposto no art. 123, caput, do Regimento Interno da Câmara
Municipal de Ribeirão Preto;
c)

Compete ao Município de Ribeirão Preto proteger o

meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas, conforme o disposto
no art. 5º, IV, da Lei Orgânica Municipal;
d)

Munícipes tornaram a nos contatar quanto ao estado de
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descuido de um terreno localizado na esquina da Rua Jorge Calil Neme com a Rua Profº
Brasiliana Nuti, no bairro Ribeirão Verde, em Ribeirão Preto;
e)

Conforme é plenamente sabido, terrenos baldios podem

servir como foco de Aedes aegypt, bem como de outros insetos, animais peçonhentos,
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etc, o que gera significativa ameaça aos moradores da região, sobretudo às crianças que

f)

Uma indicação de minha autoria (Indicação n° 586/2022

- protocolo 11746/2022) já solicitou a adequada manutenção no referido terreno.
INDICO que se oficie ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, no
sentido de determinar, através dos órgãos competentes, a limpeza no local indicado, uma
vez que já é de conhecimento do Executivo Municipal a situação em que o referido
terreno se encontra.
Certo da compreensão e com a certeza de que a solicitação
será atendida com a seriedade que é devida, com eventual encaminhamento ao Exmo.
Sr. Prefeito Duarte Nogueira, subscrevo a presente com estima e consideração.
Sala das Sessões, 23 de junho de 2022.

FRANCO FERRO
Vereador - PRTB
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costumeiramente brincam nos arredores daquele espaço;
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