Câmara Municipal de Marília
ESTADO DE SÃO PAULO

P/N: 12046

Indicação n° 779/2020 do Vereador Delegado Wilson Damasceno
Assunto – Sugerindo ao Prefeito Municipal Sr. Daniel Alonso, através da Secretaria
Municipal do Meio Ambiente e Limpeza Pública realizar as podas necessárias de todas as
árvores existentes no passeio público e conjuntamente no lado de dentro, no espaço em
torno do Hospital das Clínicas de Marília, na Rua Dr. Reinaldo Machado, nº 255, no Bairro
Fragata, que se apresentam com a copa muito alta, colocando em risco a rede elétrica, e
ainda, proceder à erradicação e ou medidas para controlar a infestação de cupins; haja
vista o risco iminente de queda, em decorrência das chuvas torrenciais, aliadas a ventos
fortes, atendendo inúmeros pedidos dos funcionários e pacientes, melhorando o aspecto
visual e a segurança no local.

I N D I C O ao Prefeito Municipal de Marília, Sr. Daniel Alonso, através da
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Limpeza Pública realizar as podas necessárias
de todas as árvores existentes no passeio público e conjuntamente no lado de dentro, no
espaço em torno do Hospital das Clínicas de Marília, na Rua Dr. Reinaldo Machado, nº
255, no Bairro Fragata, que se apresentam com a copa muito alta, colocando em risco a
rede elétrica, e ainda, proceder à erradicação e ou medidas para controlar a infestação de
cupins; haja vista o risco iminente de queda, em decorrência das chuvas torrenciais,
aliadas a ventos fortes, atendendo inúmeros pedidos dos funcionários e pacientes,
melhorando o aspecto visual e a segurança no local.
S. S. Dr. Lourenço de Almeida Senne.
Delegado Wilson Damasceno
Vereador - PSDB

LIDO EM PLENÁRIO NA SESSÃO ORDINÁRIA DE ................................................
ENCAMINHE-SE AO PREFEITO MUNICIPAL PARA ESTUDAR A POSSIBILIDADE DE
ATENDIMENTO, ATRAVÉS DE CÓPIA, MANTENDO-SE O ORIGINAL NA SECRETARIA DA
CÂMARA.
____________________________
Marcos Santana Rezende
Presidente
Encaminhado através do Ofício nº ______________

