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ExcELENTíssrnao SENHoR pRESTDENTE DA cÂunne MUNrctpAL DE
VEREADORES DE BARREIRAS . BAHIA.

IttOlCRÇÃO

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 após análise e aprovação do plenário seja encaminhada
ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

"solicitamos a Prefeitura de Barreiras a capina e limpeza do canal que

fica entre as Ruas :Constantino Gatarino Souza e Cardeal Arco Verde no
bairro Morada nova"

JUSTIFTCATIVA

Tendo em vista que a capina e a limpeza do canal proporcionará qualidade de

vida aos moradores que estão sendo acometidos por arboviroses presentes no

município. Segundo os moradores é quase impossível dormir por conta da
quantidades de mosquitos e pernilongos. Nesse sentido, contamos com o apoio
dos nobres colegas para aprovação desta indicação.

Sala das SessÕes, em 22 de março de 2021.
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O Vereador SILENO DE CERQUEIRA BISPO DOS SANTOS, no uso de suas atribuiçÕes
legais e regimentais, vem requerer a V. EXa que, após deliberação e aprovaçaó Oo
Plenário, seja encaminhada ao Exmo. sr. prefeito a seguinte indicaçã-o:

"Solicitamos a roçagem e limpeza dos terrenos Iocatizados no Bairro Santo Antônio,,

JUSTIFICATIVA

A pedido dos moradores solicitamos essa ação da Prefeitura enfatizando que a medida
faz-se necessária em virtude dos terrenos serem possíveis criatórios do mosquito Aedes
aegypt transmissor da Dengue, Zika e Chikungunya, além de servirem como esconderijo
para assaltantes.

Sala das Sessões, em 29 de março de 2021.
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o Vereador slLENo DE cEReuElRA Blspo Dos sANTos, no uso de suas
atribuições legais e regimentais, vem requerer à v. Exa que, após deliberação
e aprovação do Plenário, seja encaminhada ao Exmo. Sr. prefeito a seguinte
indicação:

"Solicitamos a roçagem e timpeza da quadra pública localizada na latera!
da casa de eventos casteto, entre as Ruas Glauber Rocha, Jorge Amado e
Maria de Lourdes Brito no Bairro Bandeirantes,,

JUSTIFICATIVA

A pedido da Associação de Moradores do Bairro Bandeirantes - AMOBAND
solicitamos essa ação da Prefeitura enfatizando que a medida faz-se necessá-
ria em virtude do terreno ser um possível criatorio do mosquito Aedes aegypt
transmissor da Dengue, Zika e Chikungunya, além de servir como escondéii1o
para assaltantes.
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Sala das Sessões, em 2g de março de 2021.
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