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

requerer a V. Ex.a que, após deliberação e aprovação do Plenário, seja encaminhada ao

Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte lndicação:

"Limpeza e revitalização da praça em torno do Posto de Saúde Ruci Rosemberg de

Araítio no Povoado Buritis, com interuenções que contemplem, poda de áruores,

calçamento, iluminação, colocação de bancos e lixeiras."

JUSTIFICATIVA

Em atendimento a reivindicação dos munícipes, solicitamos a limpeza e revitalização da

praça em torno da Unidade de Saúde Ruci Rosemberg de Araújo, no Povoado Buritis,

conforme imagem em anexo, encontra-se na necessidade de reparos e manutenção, pois

há muito mato e lixo. Dessa forma, solicitamos intervençÕes que contemplem serviços de

limpeza em geral, capina, podas de árvores, calçamento, iluminação, colocação de bancos

e lixeiras, oferecendo assim, espaço de lazer e promovendo a cidadania por meio de

convívio entre os moradores e usuários do posto de saúde.

Sala das Sessões, em 17 de junho de 2021. er#d*
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O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem

requerer a V. Ex.a que, após deliberação e aprovação do Plenário, seja encaminhada ao

Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte lndicação:

"Realização de Pavimentação Asfáltica com colocação de meio fio e sarjeta para a

rua Rosa de Saron, bairro Sandra Regina."

JUSTIFICATIVA

Em atendimento a reivindicação dos moradores, solicitamos a pavimentação asfáltica com

colocação de meio-fio e sarjeta na rua Rosa de Saron, bairro Sandra Regina, que

necessitam da realização dessa obra já faz muito tempo. A rua encontra-se em péssimas

condiçÕes de uso, necessitando com extrema urgência que seja feita a pavimentação. Em

períodos chuvosos ficam intransitáveis, além de sujar as ruas já asfaltadas, e no período

de estiagem o transtorno é a poeira, ocasionando problemas de saúde e também

prejudicando a trafegabilidade das pessoas que utilizam a via.

Sala das SessÕes, em 17 de junho de 2021.
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O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuiçÕes legais e regimentais, vem

requerer a V. Ex.a que, após deliberação e aprovação do Plenário, seja encaminhada ao

Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte lndicação:

"Solicita a limpeza e roçagem do mato na rua lbititá, interseção com a rua Canário,

no bairro Loteamento Antônio Geraldo divisa com o bairro Recanto dos Pássaros."

JUSTIFICATIVA

A presente indicação motiva-se no fato de que a referida rua encontra-se com mato,

havendo necessidade de manutenção. O mato acaba atraindo animais peçonhentos, a

falta de limpeza gera transtornos aos moradores e transeuntes, pedimos em caráter de

urgência que seja feita a limpeza e manutenção dessa rua, visando melhorias a população.

Diante das informaçÕes supracitadas e a pedido da população, é que solícito ao Poder

Executivo Municipal, as providências necessárias, para realizaçâo das manutenções

supracitadas.

Sala das SessÕes, em 22 de junho de 2021.
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