
CamcaraL lvlurtícíyaf le tsarreíras tsA
CNPJ: 16.25 6.893/0001 -70

ExcELENTísstruo SENHoR PRESIDENTE DA cÂruana MUNIcIPAL DE

VEREADORES DE BARREIRAS . BAHIA.

IttotCeÇÃO

O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuições legais e regimentais
conforme dita o artigo 195 do Regimento lnterno desta casa, vem requerer a

Vossa Excelência que apos análise e aprovação do plenário seja encaminhada
ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

"solicitamos a Prefeitura de Barreiras, a coleta domiciliar de lixo para a

comunidade Cantinho do Senhor dos Aflitos.

JUSTIFICATIVA

Em visita a comunidade, fomos comunicados que não há uma coleta regular de
lixo sendo descartado de forma incorreta, vale ressaltar que a quantidade de
moradia na localidade requer que essa coleta seja realizada para evitar
proliferação de doenças, preservando a saúde, o meio ambiente, a higiene e a
saúde da população. Nesse sentido, contamos com a apoio dos nobres colegas
para aprovação desta indicação.

Sala das SessÕes, em 22 de Março de 2022.
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EXCELENTÍSSlltttO SENHOR PRESIDENTE DA CÂrueRe MUNICIPAL DE

VEREADORES DE BARREIRAS . BAHIA.

O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuiçÕes legais e regimentais

conforme dita o artigo 195 do Regimento lnterno desta casa, vem requerer a

Vossa Excelência q.i" rpor análisé e aprovação do plenário seja encaminhada

ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

santo Antônio.

JUSTIFICATIVA

De acordo com os moradores do local, a construção de guias e sarjetas se faz

necessário pelo fato de haver acúmulo de água que causa mau cheiro'

produzindo focos de dengue, o que traz preocupação e insegurança para os

moradores. Nesse sentid-o, contamos com a apoio dos nobres colegas para

aprovação desta indicação'

Sala das Sessões, em22 de Março de2022'
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