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ExcEt.ENlÍssttvto SENHoR pRESIDENTE DA cÂuana DE vEREADoRES DE

BARREIRAS.BAHIA

A vereadora Maria das Graças Melo, no uso de suas atribuições legais e re'gimentais. renr

requerer a Vossa Excelência que, após deliberação e aprovação do Plenário. seja encantirrhada ao

Exnro Sr. Prefeito Municipal a seguinte Indicaçâo:

"INDICO A NECESSIDADE DE PROCEDER COM R(X]AGEM SU(;t[tX) t)[]
LIMPEZA EM TODA EXTENSÃO DAS MATTGENS I)A IIT]A DA I'IIAINHA

LOCALIZADA NO BAIRRO MORADA NOBRE NESTA CIDAI)E".

JUSTIFICATIVA: tlâÍnera

A permanência de matagais às margens de vias pública. nas áreas rpars. vern
transtorno as pessoas que convivem nestas imediações, sobretudo, trata-se
saúde pública.

de urn proble

O Município tem que adotar urn planejarnento eÍlcaz para nranter as áreas e vias públicas
totalmente limpas durante todos os meses do ano. ur.na vcz que. cl dc resporrsabilitlade do
executivo, sobretudo, para servir de exemplo pâra as pcss()as que possucnr seus intrir,cis e que
estão necessitando de lirnpeza. proporciorrando assirl, urna rnaior qtralidade de rida aos
moradores e zelando pela amenização dos problernas acerca da proliÍ'eração de doenças adv'inda
da ausência de higienização das áreas públicas e também das particulares.

Portanto, a lirnpeza das margens das vias citadas. ceÍlanlente irá anrenizar as tlificuldadcs da

cornunidade. Na certeza que o executivo rnunicipal. rrào rrreclirá esÍorços para () atcrrdirrrerrto clesse

anseio da comunidade, manifesto meLrs mais sinceros agradeciment()s enr nonre da populaçào
Barreirense.

Sala das Sessões, em 20 de Abril de 2021.

Maria Das Graça o Santo
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ExcEl,ENlÍssttvto sENHoR pRESIDENTE DA cÂnrene DE vEREADoRES DE

BARREIRAS.BAHIA

A vereadora Maria das Graças Melo, no uso de suas atribuições legais e regimentais. vem

requerer a Vossa Excelência que, após deliberação e aprovação do Plenário, seja encamiphada ao

Exmo Sr. Prefeito Municipal a seguinte lndicação:

..QUE SEJA FEITA COM URCÊXCIN A LIMPEZA (;ERAL EM TODo O LEITO Do
CANAL DA R{JA ROMA LOCALIZADA NO I}AIRIIO SANTO ANTÔNIO N

CIDADE"

JUSTIFICATIVA:

aridç
A limpeza do canal é uma reivindicação dos nroradores e irnportante n, ,.rur,,,*,)àouq

destes. A permanência de matagais às margens de vias pública. nas áreas municipa
causando transtorno as pessoas que convivem nestas imediações, sobretu<Jo" trata-se
problema de saúde pública.

O Município tem que adotar um planejamento eficaz. para nlanter as áreas e l,ias públicas
totalmente limpas durante todos os meses do ano. urna vez que. e cle responsabili6ade clo
executivo, proporcionando assinr. tttna tnaior qualidaclc. clc l'ida aos rnoradorcs c zelancl6 pcla
amenização dos problernas acerca da prolileração de cloerrças aclr, inda cla auselrrcia cle higie pizaçào
das áreas públicas e também das paÍiculares.

Portanto, a limpeza do canal e das margens da rua citada, certamente irá amenizar as dificuldades
da comunidade' Na certeza que o executivo rnunicipal. não rneclirá esforços para o atenclirnerrto
de;se anseio da comunidade, mattifesto t.neus nrais sirrceros agratlecinrenros enr ptlrle da
popu Iação Barreirense.

Sala das Sessões, em 20 de Abril de 2021.

Maria f)as Graças ispírito Santo
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