Piter solicita informações ao Prefeito Municipal e solicita limpeza total da área onde se localizava a antig
Sex, 18 de Março de 2022 12:32 - Última atualização Qui, 24 de Março de 2022 18:54

Na última Sessão Ordinária da Câmara Municipal, ocorrida no dia 14 de março de 2022,
o Vereador Piter Cesarino Ilário -PP, produziu duas Indicações n° e o Requerimento
n° que mostramos a seguir:
Através do Requerimento, ele solicitou informações ao Prefeito Municipal sobre água
consumida no bebedouro localizado no Lago da Cidade.
O vereador relatou que o Lago é muito utilizado para a prática de esportes e laser com
a família e lá existe um bebedouro onde as pessoas que ali frequentam fazem uso do
mesmo para o consumo de água.
Ele solicitou o encaminhamento do requerimento ao Prefeito Municipal, solicitando o
que segue:
1- A água desse bebedouro é própria para o consumo.
2- Foi feito laudo dessa água? Se sim enviar cópia do laudo.
3- Caso essa água não seja própria para consumo que seja providenciado o fechamento
desse bebedouro para que as pessoas não façam consumo dessa água.
E na Indicação, ele solicitou a retirada de entulho e limpeza total da área onde se
localizava a antiga Prefeitura.
Podemos contextualizar a limpeza pública como sendo o conjunto de atividades que
permitem o adequado estado de limpeza de uma cidade, sem prejudicar a qualidade do
meio ambiente, inclusive na região que a circunda.
Segundo o Vereador a solicitação se faz necessária, uma vez que no local há um terreno
com grande quantidade de entulho e lixo, prejudicando pedestres a circularem pelo local
e os moradores com a proliferação de animais peçonhentos.
Estes documentos podem ser acessados na integra, neste site, basta acessar o link
"Relatório de Atividades" e clicar no nome do Vereador, localizado na página .
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