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JOAO FELIPE DE MELO LACERDA

VEREADOR

ExcELENTrssimo SENHoR pRESTDENTE DA cÂuana DE vEREADoRES DE

BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

O vereador abaixo assinado no uso de suas atribuições legais e regimentais

requerer a V. Ex". que apos a deliberação e a aprovação do plenário,

encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

e recolhimento de lixo e entulho da Praça
Vila dos Funcionários, neste mun

?i-ià'reria''
Justificativa

É de extrema importância que haja a necessidade de conservação de praças públicas

municipais através de capina e limpeza nos referidos locais.

lmportante salientar que o mato e a sujeira está dificultando o acesso dos visitantes e

dos praticantes de esportes, trazendo riscos aos visitantes, esportistas e aos

moradores vizinhos, pois torna-se propício a criação de animais peçonhentos.

Sala das Sessões, 30 de Junho de 2Q2Q.
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"Limpeza, capina
Pública do Bairro
Barreiras."
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JOAO FELIPE DE MELO LACERDA

VEREADOR

ExcELENTtssíuo sENHoR pREstDENTE DA cÂrvllRa DE VEREADORES DE

BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

O vereador abaixo assinado no uso de suas atribuições legais e regimentais vem

requerer a V. Ex". que após a deliberação e a aprovação do plenário' seja

encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

"Limpeza, capina e recolhimento de

Pública do Bairro São Pedro (frente à
Praça

te

município de Barreiras."

Justificativa

E de extrema importância que haja a necessidade de conservação de praças públicas

municipais através de capina e limpeza nos referidos locais.

lmportante salientar que o mato e a sujeira está dificultando o acesso dos visitantes e

dos praticantes de esportes, trazendo riscos aos visitantes, esportistas e aos

moradores vizinhos, pois torna-se propício a criação de animais peçonhentos.

Sala das Sessões, 30 de Junho de2020.

lixo e entulho
lgreja São

-.\provpqio
diaz..fl!!...1,

3or;"ortJ'

m sessaCI
..Qb"t ,*

PE DE MELO LACERDA

Avenida Clériston Andrade, 1.353 - Bairro São Miguel - Tel: (77) 3611-9600 - Fone/Fax: (77) 36lL-9628

Home Page: www.camaradebaneiras.ba.gov.br - Ouüdoria: 0800-075-8101

VEREADOR - DEM


