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ExcELENTÍSSltuO SENHOR PRESIDENTE DA cÂulRl DE VEREADORES DE

BARREIRAS ESTADO DA BAHIA

A vereador:a!ue abaixo subscreve; no uso de suas atribuiçóês lêgais e regimentais vem

Tequereia V. EX". que após a deliberação e a aprovação do Plenário, seja encaminhada

ao Exmo .Sr. Prefeito Municipal, João Barbosa de Souza Sobrinho a seguinte

indicação:

..LIMPEZA DAS MARGENS DO RIg GRANDE E PODA DAS ÁRVORES
"QUE'FICA NO TRECHO ENTRE A PONTE CIRO PEDROSA E TODO O

GAIS DE BARREIRAS

ur"iiÍicativa

Um rio-polúdo causa repulsa a.que.m passa por perto. O forte odor ocasionado
"pelo acúmulo-de lixo e'a presença de insetos tendem a afastar o convívio de
pessoas no seu entorno. Sem falar no impacto ambiental e na possibilidade de
iransmissão de diversas doenças. As águas dos rios, poluídos ôu não, são

utilizadas para a irrigação de culturas alimentares e, muitas vezes, servem como

fonte para á produção dâágua de"abastecimento'

"Com.isso iÀdicamos a LIMPEZA DAS MARGENS DO RIO GMNDE E PODA

DAS ARVORES QUE FICA NO TRECHO ENTRE A PONTE CIRO PEDROSA E

TODO O CAIS DE BARREIRAS, para os moradores de Barreiras o trecho citado

é o cartão postal da nossa cidade, fo-ra a história sociocultural que ali tem, pois

a mesma sêrve de ponto de encontro,,de.jovens, adultos e idosos. Por isso a
importQncia-de um espaço público limpo, agradável e moderno.

*:.,..
pelo exposto, gostafia de solicitar ao Executivo Municipal o pronto atendimento

e também aos nobres pares a aprovação da presente indicação.

Sáa das SessÕes em, 31- de.agosto de.20 -21. ::;,-,ârâ Ntrrnirina, rlp uar

w&ú,^
r7 çf 6. FU116inn jsiír

(TETETA CHAVES)

BRAZ DA SILVA CHAVES

AvenidatléristonAndrade, 1.353 - Baino São Miguel - Tel: (77) 3611-9600 - Fone/Fax: (77)3611-9628
Honie Page: www.ôámaradebarreira§iba.gov.br Ouüdoria: 0800-075:8 I 0 I

'r 1'

-iu..

VEREADORA - PP


