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A vereadora que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais e

regimentais vem requerer a V. Exa. que após a deliberação e a aprovação do

Plenário, seja encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, JOÃO BARBOSA

DE SOUZA SOBRINHO a seguinte indicação:

"Capina, roçada e limpeza, da Rua Panamá no bairro São Pedro (ao lado

da Água de Côco Tropical), nesfe município de Barreiras-8A".

Apr,
dia:

la

Justificativa

Tendo como objetivo o atendimento da demanda dos moradores da rua

citada dos quais solicitam a adequada limpeza da mesma, é que apresento

esta indicação destacando que os serviços de capina e roçada são atividades

que devem ser rotineiras nos logradouros públicos de qualquer município.

Soma-se a estes serviços a remoção de materiais inservíveis de locais

inapropriados e indevidos como necessidade para a melhora da qualidade de

vida de todos. Em suma, os serviços e cuidados com a limpeza de ruas,

avenidas e locais públicos representam também uma forma de prevenção no

que se refere a entupimentos das bocas de lobo, ramais e galerias que, quando
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assoreadas, impedem o escoamento das águas pluviais, aumentando assim a

possibilidade de ocorrerem alagamentos.

Pelo exposto, solicito ao Executivo Municipal o pronto atendimento e também

aos Nobres Pares a aprovação da presente Indicação

Sala das SessÕes em, 17 de fevereiro de 2021.

lvete Maria Carneiro de Souza
Vereadora-AVANTE '

lvete Maria C. de Souza Ricardi

Vereadora -AVANTE
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ExcELENTísstrrro SENHoR pRESTDENTE DA
VEREADORES DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

cÂruana DE

A vereadora que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais e

regimentais vem requerer a V. Exa. que após a deliberação e a aprovação do

Plenário, seja encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, JOÃO BARBOSA

DE SOUZA SOBRINHO a seguinte indicação:

"Capina e roçada, da Rua Nova no bairro Barreirinhas (em frente ao

Colégio Estadual de Barreirinhas - CEB), nesúe município de Barreiras-

BA".

Justificativa

Tendo como objetivo o atendimento da demanda dos moradores da rua

citada dos quais solicitam a capina da mesma, é que apresento esta indicação

destacando que os serviços de capina e roçada são atividades que devem ser

rotineiras nos logradouros públicos de qualquer município que somados aos

serviços de remoção de materiais inservíveis de locais inapropriados e

indevidos como necessidade para a melhora da qualidade de vida de todos.

Em suma, os serviços e cuidados com a limpeza de ruas, avenidas e locais

públicos representam também uma forma de prevenção no que se refere a

entupimentos das bocas de lobo, ramais e galerias que, quando assoreadas,
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impedem o escoamento das águas pluviais, aumentando assim a possibilidade

de ocorrerem alagamentos.

Pelo exposto, solicito ao Executivo Municipal o pronto atendimento e também

aos Nobres Pares a aprovação da presente lndicação.

Sala das SessÕes em, 17 de fevereiro de 2021.

Vereadora-AVANTE
lvete Maila C, de Souzs Rlcatdt"-'üieadora'AVNTE ' I
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ExcELENTíssrmo SENHoR pRESTDENTE DA
VEREADORES DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

cÂruanl DE

A vereadora que abaixo subscreve, no uso de suas atribuiçÕes legais e

regimentais vem requerer a V. Exa. que apos a deliberação e a aprovação do

Plenário, seja encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, JOÃO BARBOSA

DE SOUZA SOBRINHO a seguinte indicação:

"Capina, roçada e limpeza, da Rua Muritiba no bairro Rio Grande (fundo

do Colégio Mangabeira), neste município de Barreiras-8A".

Ap
dia:.

Justificativa

Tendo como objetivo o atendimento da demanda dos moradores da rua actma

citada dos quais solicitam a adequada limpeza da mesma, é que apresento

esta indicação destacando que os serviços de capina e roçada são atividades

que devem ser rotineiras nos logradouros públicos de qualquer município.

Soma-se a estes serviços a remoção de materiais inservíveis de locais

inapropriados e indevidos como necessidade para a melhora da qualidade de

vida de todos. Em suma, os seryiços e cuidados com a limpeza de ruas,

avenidas e locais públicos representam também uma forma de prevenção no

que se refere a entupimentos das bocas de lobo, ramais e galerias que, quando
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assoreadas, impedem o escoamento das águas pluviais, aumentando assim a

possibilidade de ocorrerem alagamentos,

Pelo exposto, solicito ao Executivo Municipal o pronto atendimento e tambem

aos Nobres Pares a aprovação da presente lndicação.

Sala das SessÕes em, 17 de fevereiro de 2021.

Vereadora-AVANTE
lvete illaria C. de Souza Ricardi

Vereadora 'AVANTE
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