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ExcELENTísstrrlo sENHoR pRESTDENTE DA cÂtuenl DE vEREADORES DE

BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

A vereadora que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais

vem requerer a V. Exa. que após a deliberação e a aprovação do Plenário, seja

encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, .lOÃO BARBOSA DE SOUZA

SOBRINHO a seguinte indicação:

"Limpeza do canal localizado na Vila Brasil, nesÍe município de Barreiras'B'4".

Justificativa

Tendo como objetivo o atendimento da demanda dos moradores do bairro acima citado

dos quais solicitam a adequada limpeza (drenagem) do canal, é que apresento esta

indicação destacando a necessidade da celeridade na realizaçáo deste importante

serviço. Os serviços de limpeza em canais são atividades que devem ser rotineiras nos

logradouros públicos de qualquer município, pois, uma vez realizados evita-se o

surgimento de inúmeros problemas, como transbordamento, contaminação do meio

ambiente, bem como a proliferação de doenças, além de se tornarem abrigo de

diversas pragas urbanas. Soma-se a estes serviços a remoção de materiais inservíveis

de locais inapropriados e indevidos como necessidade para a melhora da qualidade de

vida de todos.

Pelo exposto, solicito ao Executivo Municipal o pronto

Nobres Pares a aprovação da presente Indicação.

Sala das SessÕes em, 29 de junho de 2021.
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A vereadora que abaixo subscreve, no uso de suas atribuiçôes legais e
regimentais vem requerer a V. Exa. que após a detiberação e a aprovação do
Plenário, seja encaminhada ao Exmo. sr. prefeito Municipal, JoÃo BARB95A
DE SOUZA SOBRTNHO a seguinte indicação:

"Gonstrução de sala para castração de animais dentro do centro de
Zoonose, nesúe município de Barreiras-8A,,.

Justificativa

Após visitar pessoalmente o Centro de Controle de Zoonose do nosso

município constatei que o referido predio está necessitando urgentemente de

uma sala propria para castração de animais, assim como o devido

aparelhamento da mesma, ressaltando que este serviço não é oferecido ainda

por faÍta de um espaço adequado para esta prática que é de suma importância.

Pelo exposto, solicito ao Executivo Municipal o pronto atendimento e também

aos Nobres Pares a aprovação da presente lndicação.

Sala das SessÕes em, 2g de junho de 2021.
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