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                                                Sr.  Presidente 

 
          O vereador que este subscreve requer a Vossa Excelência que, na forma regimental e 

após ouvido o douto plenário, se aprovado, esta casa:            

          Encaminhe ao Sr. Chefe do Poder Executivo, solicitação para determinar ao órgão 

municipal competente que realize as notificações aos proprietários, arrendatários ou/e 

locatários dos terrenos abaixo descritos, para que efetuem a sua imediata LIMPEZA: 

 
1) Terrenos baldios localizados na Rua Firmiano Osório, sendo um deles ao lado e o outro 

terreno, em frente do prédio de número 187, no bairro Caiu do Céu (fotos em anexo). 

2) Terreno baldio localizado na Rua Firmiano Osório, em frente ao sobrado de número 424, 

no bairro Caiu do Céu (foto em anexo). 

3) Terreno baldio localizado na Rua Firmiano Osório, em frente ao prédio de número 380, 

no bairro Caiu do Céu (fotos em anexo). 

4) Terreno baldio localizado no cruzamento entre a Rua Barão do Triunfo e a Rua Profª 

Leda Leal, no bairro Caiu do Céu (fotos em anexo). 

5) Terreno baldio localizado na Rua Profª Leda Leal, em frente ao terreno baldio com a 

placa grande do “Jogue Limpo com Osório”, no bairro Caiu do Céu (foto em anexo). 

            

        A preocupação da comunidade é pertinente, uma vez que os terrenos estão com 

vegetação muito alta, inclusive nos passeios públicos, propiciando a proliferação de animais 

indesejáveis (insetos, roedores e répteis). Além disso, o mosquito Aedes aegypti, vetor do 

vírus causador da dengue e de outras doenças, encontra neste ambiente os meios mais 

favoráveis para sua infestação.                                                   

                                                                                          Sala de Sessões, 01 de abril de 2019 

            

                                        Ver. Ed da Silva Moraes       
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