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Indicação Nº71/2019 

Deyvison Silva Barbosa Andrade, Vereador com assento na Câmara de 

Vereadores do Município de Caetité, do Estado da Bahia Indica ao Exmo. Sr. 

Prefeito de Caetité, Aldo Ricardo Cardoso Gondim, a premente necessidade de 

proceder com a poda das árvores do centro das ruas do distrito de Maniaçu, como 

também uma limpeza em volta do trevo que dá acesso à entrada ao distrito, neste 

Município. 

Justificativa 

Moradores da localidade reclamam que as referidas árvores estão com os galhos 

muito altos e cheios, tornando o local escuro, principalmente no período noturno, servindo 

de esconderijo de pessoas maliciosas, moradores solicitam "urgência", pois, nesse local 

se encontram diversos comércios. Portanto, se faz necessária sua poda. Carecendo 

também da limpeza em volta do trevo que dá entrada ao distrito, pois o mato se encontra 

muito alto, prejudicando a visão dos motoristas, aumentando assim o risco de acidentes. 

Se fazendo necessária tal limpeza, por motivos também do excesso de lixo que ali se 

encontra, a população vem reclamando do mal cheiro, e dos danos que podem ser 

causados, como a proliferação de mosquitos, transmissor de doenças. 

Sala das Sessões, eml15 de Abril de 2019 
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