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ExcELENTÍsstnno sENFtoR pRESTDENTE DA cÂueRe DE vEREADoRES DE
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O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuiçÕes legais e regimentais, vem requerer

a V Ex.'que, apos deliberaçâo e aprovação do Plenário, seja encaminhada ao Exmo. Sr.

Prefeito Municipal a seguinte lndicaçâo:

"Mutirão de limpeza na rua Bem-te-vi, bairro Vila do Sas, (fundo da Pousada Rancho

Verde), que contemple poda de áruores, roçagem, capina, recolhimento de lixos,
entulhos, com auxílio de tratores, caminhões, roçadeiras e retroescavadeiras.,,

JUSTIFICATIVA

Em atendimento a reivindicação dos moradores, solicitamos a realizaçâo do mutirão de

limpeza na rua Bem-te-vi, bairro Vila do Sas, conforme foto em anexo, é necessária uma

máquina para a limpeza, pois o mato está tomando conta, além de vários entulhos e lixos

jogados nas ruas. Essa indicação será benéfica parc a melhoria das condiçÕes de vida dos

moradores, que estão convivendo com lixo e entulhos em frente as casas e essa limpeza

será de grande importância para o descarte correto dos lixos e para prevenção de doenças.

Sala das Sessões, em 11 de maio de 2022.
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ExcELENrisstwro SENHoR pRESTDENTE DA cÂuena DE vEREADoRES DE
BARREIRAS.ESTADO DA BAHIA

O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuiçÕes legais e regimentais, vem

requerer a V. Ex.a que, apos deliberação e aprovação do Plenário, seja encaminhada ao

Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte lndicação:

"Limpeza, roçagem do mato, poda de árvores e recolhimento de entulhos na rua

Domingos Mármore, bairro São Miguet (rua do D'Frut, Polo lndustrial)."

JUSTIFICATIVA

Em atendimento a solicitação dos moradores da rua do D'Frut, Polo lndustrial, bairro São

Miguel, solicitamos a limpeza da rua, com serviços que contemplem capina, roçagem,

poda de árvores e retirada de entulhos. A referida rua encontra-se necessitando de

limpeza e roçagem de mato, que está alto, ocasionando proliferação de animais

peçonhentos. Tendo em vista que diversos munícipes procuraram a Câmara Municipal,

solicítando providências no sentido de executar a limpeza e roçagem da área acima

mencionada.

Conto com o apoio dos membros desta Casa Legislativa para aprovação desta indicação,

confiante que alcançará seu proposito, pelo compromisso público da autoridade a que se

destina, desde já agradeço.

Sala das SessÕes, em 11 de maio de 2022.
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ExcELENrisstlto SENHoR pRESTDENTE DA cÂrulnl DE vEREADoRES DE

BARREIRAS.ESTADO DA BAHIA

O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuiçÕes legais e regimentais, vem

requerer a V. Ex.a que, apos deliberação e aprovação do Plenário, seja encaminhada ao

Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte lndicação:

"Limpeza, roçagem de mato e poda de áruores em torno da Unidade de Saude Dr,

Nivaldo Moreira da Mata, rua das Magnólias, bairro Jardim Vitória."

JUSTIFICATIVA

Em atendimento a solicitação dos moradores, pacientes e funcionários do posto de saude

Dr. Nivaldo Moreira da Mata, bairro Jardim Vitoria, solicitamos a limpeza em torno da

referida Unidade de Saúde, assim como na rua Magnolias, com serviços que contemplem

capina, roçagem, poda de árvores e retirada de entulhos. A referida rua encontra-se

necessitando de limpeza e roçagem de mato, que está alto, ocasionando proliferação de

animais peçonhentos e criadouros de insetos. Tendo em vista que diversos munícipes

procuraram a Câmara Municipal, solicitando providências no sentido de executar a limpeza

e roçagem da área acima mencionada.

Conto com o apoio dos membros desta

confiante que alcançará seu proposito,

destina, desde já agradeço.

Sala das SessÕes, em 09 de maio de 2022

Casa Legislativa para aprovação desta indicação,

pelo compromisso público da autoridade a que se

APr yaCo enr
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