INDICAÇÃO N.º 073/2017
Senhor Presidente

Os Vereadores que o presente subscrevem, valendo-se do uso de suas
prerrogativas previstas por meio dos dispositivos inseridos no art. 99 do Regimento
Interno da Câmara Municipal de Tibagi, após a indispensável leitura desta
proposição objetivando o pleno conhecimento de seu conteúdo por parte do
Soberano Plenário, promovem a presente INDICAÇÃO, a qual possui cunho
legislativo e deverá ser endereçada ao conhecimento do Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal, tendo por finalidade formalizar esta recomendação para que
sejam promovidas determinações ao setor competente da municipalidade para seja
realizada a demolição do prédio em ruínas localizado na esquina da rua Coronel
Augusto dos Santos com a Rua Guataçara Borba Carneiro.

JUSTIFICATIVA
A presente indicação se faz necessária haja vista que o referido prédio
encontra-se em ruínas, tornando o local perigoso inclusive para as pessoas que
caminham pelo passeio que o circunda, pois com freqüência blocos de concreto se
desprendem podendo vir a atingir pedestres e até mesmo veículos que estiverem
estacionados no entorno.
Há de se salientar que além dos riscos já mencionados, o local está repleto de
lixo, tornando o ambiente propício para a proliferação de animais peçonhentos e
mosquitos, como os da dengue, zika e chikungunya.
As circunstâncias de abandono do imóvel demandam providências por parte
do poder executivo no sentido de promover a demolição e limpeza do terreno,
realizando a posterior cobrança pelos serviços realizados do proprietário do
imóvel.

São essas razões que oportunizam esta reivindicação que deverá ser
endereçada ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que promova as
determinações necessárias e viáveis.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Tibagi, em 06 de abril de 2017.
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