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ExMo. sR. pRESTDENTE DA cÂunnn MUNrcrpAL DE vEREADoRES DE BARRETRAS - BAHtA.

O Vereador Adriano Stein, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem requerer a V Exe

que, após deliberação e aprovação do Plenário, seja encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal
a seguínte lndicação:

"SolÍcitação que seja feita a limpeza e poda das árvores da Praça da

lgreja São Francisco de Assis, no Loteamento Rio Grande, neste

Município."

JUSTIFICATIVA

Esta área está com uma grande quantidade de mato e lixo, gerando reclamações por parte dos moradores
vizinhos. Por este motivo, pedimos providências para que juntamente com o setor competente busque a

solução deste problema, o mais rápido possível.

Sala das Sessões, em 26 de abril de 2022.
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ExMo. sR pRESTDENTE oe cÂurane MUMCTpAL DE vEREADoRES DE
BARREIRAS. BAHIA.

O Vereador Adriano Stein, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem requerer a V Exu
que, após deliberação e aprovação do Plenário, seja encaminhada ao Exmo. Sr. prefeito a seguinte
Indicação:

"solicitação que seja feita Limpeza e retirada de entulho na Avenida
I_nternacional próximo a Escola Alcivandro no Bairro Flamengo, neste município
de Barreiras"

JUSTIFICAIIVA

A presente proposição atende reivindicação de moradores da referida rua, uma vez que, reclamam
que os entulhos deixados na área pertencente à municipalidade estão servindo para a piotiferação de
baratas, ratos e etc., os quais estão invadindo suas iesidências. pedem .o ,.to, competente que
providencie a limpeza, retirada de entulhos
Pede-se, portanto, uma rápida solução para este problema que aflige os moradores.

Sala das Sessões, em 26 de abril de2022.
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