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GABINETE DO VEREADOR FLÁVIO NEGAÇÃO 

 PROTOCOLO 
 

Em____/____/____ 

Hrs_____________

_SobN°__________ 

Ass.:____________ 

 Projeto De Lei  
 
 
 

N°_____/______ 
 

APROVADO 

 

 
Projeto De Decreto 
Legislativo 

Presidente da 
Câmara  Projeto De Resolução 

 Requerimento  

X Indicação REJEITADO 

 Moção 
Presidente da 

Câmara   Emenda 

Autor: Vereador Flávio Negação                                 Partido: UNIAO BRASIL. 
                         

O Vereador que abaixo subscreve solicita à 
nobre Mesa, consultado o augusto e soberano 
Plenário, na forma regimental, seja 
encaminhado expediente a Exma. Senhora 
Prefeita Antônia Eliene Liberato Dias, com 
Cópia a Ilustríssimo Senhor Wesley, 
Secretário Municipal de Obras e 
infraestrutura, consubstanciado na seguinte 
Proposição Plenária:  

 
Justificativa:  - O vereador Negaçao -UNIAO BRASIL, nos termos 
regimentais (artigos 276 ao 281), ouvido o  Plenario, apresento a presente 
indicação endereçada ao Ilustrissimo Secretario Municipal de 
Infraestrutura e Logistica Wesley de Souza Lopes para que, em carater de 
URGENCIA, URGENTISSIMA faça a fiscalização e limpeza nos imovel 
localizado na Rua Monteiro Lobato e Rua Jose de Alencar no bairro Monte 
Verde, nesta cidade, oqual esta abandonado, muito sujo, sendo ultilizador 
por pessoas para esconder produtos de roubo e furtos realizados nas 
residencias circunvizinhas pelos seguintes fundamentos: 
 
1 – Rua Monteiro Lobato  
2 – Rua José de Alencar  
 
     Senhores Vereadores 
 
     Informo à Vossas Excelência que este vereador recebeu várias 
reclamações dos moradores das ruas Monteiro Lobato e Rua Jose de Alencar, 
nesta cidade, em relação a imóveis situados aos redores de residências que 
foram vítimas de roubos, onde posteriormente descobriu que o ladrão teria se 
escondido no matagal, localizado aos redores de suas residências, objeto 
desta indicação, e, ali também teria escondido parte dos objetos roubados de 
residência. 
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     Embora tenho sido acionado a Autoridade Policial, houve depois deste fato, 
outros furtos às residências circunvizinhas, quetem tirado a paz e a 
tranquilidade dos moradores do bairro.  
 
     Assim, faz-se necessário uma fiscalização e limpeza urgente nestes 
imóveis, dessas duas ruas, aplicando-se as regras do Código Tributário 
Municipal, penalizando o proprietário omisso. 
 
     Certo em contar com o apoio de Vossas Excelência, para aprovação desta 
indicação, em regime de URGENCIA, URGENTISSIMA, reiteramos protesto da 
mais elevad estima consideração e apreço. 
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