
APROVADO 

4-. -  rflF 

Eulidson Paulineile Pires 
Vereador 

8'? 

Y)4ENTE RECEi56 

1 	
jOCj2L3  

de 5m do Snv  "lwam 

CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 
CEP 39745-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS 

EXMO. SR. 
VEREADOR MATOZINHO LUIZ DE SOUZA. 
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO - MG. 

INDICAÇÃO n2  17/2013. 

Senhor Presidente, 

Nos termos do Regimento Interno desta Egrégia Casa, venho, através deste, requerer 
que seja oficializado o encaminhamento desta INDICAÇÃO ao Poder Executivo,  
OBJETIVANDO  que o Senhor Prefeito Municipal digne-se a determinar e intervir junto à 
Secretaria Municipal de Obras, no sentido de construir ou implantar recipientes de coleta de 
lixo (Tambores Coletores) nas seguintes Ruas: 

1. Ruas do Canto; 
2. Rua do Hibisco; 
3. Rua Pau Brasil; 
4. Rua Jequitibá; 
5. Rua Braúnas; 
6. Rua Camélias; 
7. Av. das Acácias. 

JUSTIFICATIVA: As Ruas acima indicadas não possuem nenhum coletor de lixo, sendo 
os resíduos colocados nas portas das casas em sacos plásticos e, muitas vezes, são destruídos 
por animais, que espalham todo o lixo doméstico pelas ruas, causando mau cheiro, além de 
causar doenças e demais danos para os moradores das residências localizadas nas 
respectivas vias. Ademais, tal fato é objeto de reclamação constante dos morados e como 
reforço, segue anexo cópia do ofício n2  01/2013 proveniente da Associação Comunitária 
Bairro Palmeiras e Adjacente, tendo como presidente o Sr. Claudionor Borges Jones. 

A consideração do Senhor Prefeito Municipal. 

Sala das sessões e do plenário da Câmara Municipal de Senhora do Porto, em 25 de 
abril de 2013. 
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