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O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuições ,âô:lLttéf
vem requerer a V. Exa que, após deliberaçáo e aprovação do Plenário, seja
encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, JOÃO BARBOSA DE SOUZA
SOBRINHO a seguinte lndicação:

"LTMPEZA, CAPTNA E RECOLHTMENTO DO L|XO, NA PRAçA DO CENTRO
colrurutrÁnto Do BAtRRo sANTo atrôruro, NESTE 

-nrtururcípto 
oe

,e-OU«___

JUSTIFICATIVA

Em atendimento dos moradores e pessoas que frequentam o

centro comunitário, solicitar a limpeza, capina e recolhimento do lixo no referido

local, que se faz necessária, haja vista que os moradores sofrem constantemente

com a sujeira, o mato, o acúmulo de lixo, a dispersão de insetos e pequenos

animais, hospedeiros de doenças.

Do mesmo modo, cumpre destacar a importância desta ação, para melhoria da

infraestrutura da nossa cidade, oferecer melhores condiçÕes de vida para a
população, e também contribuir para o desenvolvimento econômico e social do

local.

Pelo exposto, gostaria de solicitar ao Executivo Municipal o pronto atendimento

e também aos Nobres Pares a aprovação da presente, indicação.

Sala das Sessões, em 01 dejunho de2021 .
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exceleutíssrMo SENHoR pREStDENTE ol cÂmana DE vEREADoRES
DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuiçôes legais e regimentais,
vem requerer a V. Exa que, após deliberação e aprovação do Plenário, seja
encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, JOAO BARBOSA DE SOUZA
SOBRINHO a seguinte lndicação:

"PATROLAMENTO, LIMPEZA E RECOLHIMENTO DO LIXO, DA RUA
EUCALIPTO, BAIRRO NOVA CONQUISTA, NESTE IIUT.IICíPIO DE

ra ra M u nici

referida rua, venho

icações dos moradores e pessoas que transitam pela

r o patrolamento, limpeza e o recolhimento do lixo, que

se faz necessária, haja vista a má conservação da via e o acúmulo de lixo, a

dispersão de insetos e pequenos animais, hospedeiros de doenças.

Pelo exposto, gostaria de solicitar ao Executivo Municipal o pronto atendimento

e também aos Nobres Pares a aprovação da presente, indicação.

Sala das Sessões, em 07 dejunho de2021.

YURE R DA SILVA CUNHA
EADOR - MDB
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ExcELENTísstruo SENHoR pRESTDENTE DA cÂruena DE
VEREADORES DE BARREIRAS.ESTADO DA BAHIA.

O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuiçÕes legais e
regimentais, vem requerer a V. Exa que, após deliberação e aprovação do
Plenário, seja encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Barreiras a
seguinte lndicação:

..PATROLAMENTO DA RUA FELICIDADE,
NESTE rvluntcÍpto DE BARREIRAs,,.

BAIRRO

JUSTIFICATIVA

Venho por meio deste,, em atendimento as reivindicaçÕes dos moradores àa

referida rua, solicitar o seu Patrolamento, pois os moradores vem sofrendo com

a poeira no período de estiagem e no período chuvoso, com acúmulo de água

na via, o que dificulta o ir e vir dos cidadãos, danificando os veículos que

diariamente transitam por essas vias e que, de certa forma, poderá ocasionar

acidentes.

Pelo exposto, gostaria de solicitar ao Executivo Municipal o pronto atendimento

e também aos Nobres Pares a aprovação da presente, indicação.

Sala das SessÕes, em 07 de junho de 2021

YURE RA IA SILVA CUNHA
VE EADOR - MDB

i,lloÍô l{u.nlCl
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