
Camzara Jvlurtícíyaf 6e tsarreíras tsA
CNPJ: 16.25 6.893 /0001 -70

EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂTUNNA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BARREIRAS'BAHIA'

O Vereador Almery Messias da Silveira,

requerer a V Exa que, após deliberação e

Prefeito Municipal a seguinte lndicação:

no uso de suas atribuições legais e regimentais' vem

aprovação do Plenário, seja encaminhada ao Exmo' Sr'

,,solicitação que seja feita a Limpeza Geral das áreas Públicas, nas

dimensões de logradouros e terrenos Baldios, no Bairro Alphaville, neste

município. "

JUSTIFICATIVA

A permanência de matagais às margens de vias públicas, nas áreas municipais' bem como' em

terrenos baldios, vem causando transtorno as pessoas que convivem nestas imediações, sobretudo,

trata-se de um problema de saúde pública'

o Município tem que adotar um planejamento eficaz para manter as áreas e vias públicas

totalmente limpas durante todos os meses do ano, uma vez que, é de responsabilidade do

executivo, sobretudo, para servir de exemplo para as pessoas que possuem seus imóveis e

que estão necessitando de limpeza, proporcionando assim, uma maior qualidade de vida aos

moradores e zerando pera amenização dos probremas acerca da proriferação de doenças advinda

da ausência de higienização das áreas públicas e também das particulares

Os terrenos baldios deverão ser tratados com um mecanismo que impeça a sua reincidência' uma

vez que, é necessário que se tenha consciência de suas obrigações acerca O' n'-*'::l'-T.*: ::::
propriedades, por isso, requer que seja feito um planejamento.d.e Oarclt::^"I: 

l::,"?
para

,. .r,.g.]. . ,*. solução que venha beneficiar tanto o proprietário como o poder púb um

todo, uma vez que, trata-se de interesse da coletividade'

Sala das Sessões, em L3 de Maio de 2020'

Alme Silveira
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