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EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA-PR
MUN. DE NOVA LO RlNA

Indicação N°.

/2017

-r.

Os vereadores Rodrigo Dourado Mathias, Natalino
Sidney Pereira de Lima, infra-assinados, no uso de s
regimentais, submete à apreciação da Câmara Munici
seguinte proposição:
Indicação à Prefeitura de Nova Londrina:
EMENTA: Solicita que sejam tomadas providências necessárias
para a realização de poda de árvores, corte de mato e limpeza de terrenos
baldios, nos bairros e no centro da cidade.
JUSTIFICATIVA
Após recebermos reivindicações de variados moradores, constatamos a
necessidade de ser realizada a poda de árvores, corte de mato e limpeza em
diversos lotes de terrenos baldios nos bairros e na região central da cidade. O
mato alto em datas vazias servem de esconderijo para usuários de entorpecentes
e infratores, possibilitando a realização de furtos, roubos e delitos aos cidadãos
que transitam a pé por estes locais, bem como, favorece facilitar a invasão de
quintais residenciais. À noite essas regiões se tornam ermo, pois a iluminação
pública pode ficar prejudicada com os excessos de galhos de árvores. Os
problemas acima relatados, também propiciam a proliferação de roedores, bichos
venenosos e insetos transmissores de doenças.
Assim, sugerimos à Secretaria Municipal do Meio Ambiente que organize
um roteiro e forme uma operação de trabalho sistematizado para a realização de
poda de árvores, corte de mato e limpeza de terrenos baldios no município de
Nova Londrina.
Termos que pede aprovação.
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Nova Londrina, 19 de se mbro de 2017.
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SIDNEY PEREIRA DE LIMA

VEREADOR

