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

a V Ex.a que, após deliberação e aprovação do Plenário, seja encaminhada ao Exmo. Sr.

Prefeito Municipal a seguinte lndicação:

"lmplantação da coleta de lixo de porta em porta, nos bairros Jardim América I e ll,

Jardim Madri e Jardim Europa."

JUSTIFICATIVA

Em atendimento a reivindicação dos moradores, solicitamos a implantação da coleta de lixo

de porta em porta, nos bairros Jardim America I e ll, Jardim Madri e Jardim Europa. Esta

solicitação se faz necessária, pois o lixo domiciliar dos bairros citados acima são depositados

em contêiner, onde os próprios moradores concentram os residuos e posteriormente são

recolhidos pela Prefeitura. Muitas vezes, o lixo depositado pelos moradores, nas caixas

coletoras, ficam espalhados. E realizando essa implantação de coleta de porta em porta irá

manter a organização e a limpeza nesses pontos, atendendo ao pedido da comunidade.

Sugerimos que a coleta ocorra três vezes na semana, segundas, quartas e sextas-feiras.

Assim como ocorre em outros bairros do município. Para manter a organização nas

comunidades, é importante informar aos moradores que depositem o lixo na frente de suas

casas, não mais nas caixas coletoras. Também é importante que esses resíduos sejam

deixados da forma correta, em lixeiras, para que não fiquem espalhados nas ruas, mantendo

o ambiente limpo e evitando doenças.

Sala das Sessões, em 30 de junho de 2022.

RIDER
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O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuiçÕes legais e regimentais, vem requerer
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a V Ex.a que, após deliberação e aprovação do Plenário, seja encaminhada ao Exmo. Sr

Prefeito Municipal a seguinte lndicação:

"solicitação para seruiços de tapa buraco na calçada da esquina da rua Mário Filho,

com a rua do HO. Proximo do mercado Bom Bife, bairro São Pedro"

JUSTIFICAT!VA

Em atendimento a reivindicação dos moradores, solicitamos para que seja feito os serviços

de tapa buraco na calçada da esquina da rua Mário Filho com a rua do HO, proximo ao

mercado Bom Bife, conforme foto em anexo, a calçada encontra-se obstruída por esse

buraco, os moradores sinalizaram o buraco, mas mesmo assim quem passa por ali está

correndo risco de acontecer algum acidente.

Diante do exposto, solicitamos aos responsáveis o pronto atendimento e também aos nobres

pares a aprovação da presente indicação.

Sala das Sessões, em 30 de junho de 2022.

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

a V Ex.a que, após deliberação e aprovação do Plenário, seja encaminhada ao Exmo. Sr.

Prefeito Municipal a seguinte lndicação:

"Colocação de um contêiner receptor de lixo na rua Aroldo de Andrade, lateral da loia

CeA, bairro Vila Dulce."

JUSTIFICATIVA

Em atendimento a reivindicação dos moradores e comerciantes da rua Aroldo de Andrade,

lateral da loja CeA, bairro Vila Dulce, solicitamos a colocação de um contêiner receptor de

lixo para atmazenagem adequada do lixo, pois conforme foto em anexo, está sendo

colocados na calçada.

Sem mais para o momento, renovamos nossos votos de elevada estima e consideração e

nos colocamos a disposição para trabalharmos juntos em prol do desenvolvimento de nosso

município.

Sala das Sessões, em 01 de julho de 2022.

- l.laião Brasil
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