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ExcELENTÍsstruo sENHoR pRESTDENTE DA cÂruana DE ,EREAD.RES
DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

o vereador que abaixo subscreve, no uso de suas atribuiçÕes regais e
regimentais vem requerer a V. Exa. que após a detiberação e a aprovação do
Plenário, seja encaminhada ao Exmo. sr. prefeito Municipar, JoÃo BARB95A
DE SOUZA SOBRTNHO a seguinte indicação:

"lmplatação de conteiners para coleta de tixo na Av das chácaras na
comunidade Angélica Ayres, nesÍe município de Barreiras-8A,,.

lustificativa

A instalação desses containers facilitaria a coleta de lixo, pois ao invés de
aglomerar os sacos de lixos e serem queimados ou jogados no meio ambiente.
Local logo depois da primeira entrada facilitando e ajudando os moradores da
localidade.

cabe ressaltar que as pessoas, empresas ou órgãos públicos que se
preocupam com o meio ambiente podem proporcionar uma vida mais saudável
para a população. No Brasil esse sistema de coleta atinge cada vez mais a
aprovação da população. Pede-se também fazer trabalhos de conscientização
através da imprensa e informativos da importância da população fazer a
separação do lixo seco do lixo orgânico em suas residências tornando assim
esse serviço mais eficaz e com maior qualidade.

Pelo exposto, gostaria de solicitar ao Executivo Municipal o pronto
atendimento e também aos Nobres Pares a aprovação da presente lndicação.

agosto de 2021.

v e1 eau(JÍ -rÍepupilcanos
Avenida Clériston Andrade, 1 .353 - Bairro São Miguel - Tel: (77) 361 1-9600 - Fone/Fax: (77) 36ll-9628

Home Page : www. camaradebarreiras. ba. gov. br Ouvidoria : 0800-075-8 I 0 t

Sala das



Cârnara tvturtícíyat le tsarreíras - tsA
CNPJ: I 6.256.893 /OOOI -7 O

excetexrísstMo sENHoR PRESIDENTE oa cÂmaRl DE vEREADoRES
DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

O vereador que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais e

regimentais vem requerer a V. Exa. que após a deliberação e a aprovaçáo do

Plenário, seja encamlnhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, JOÃO SARBOSA

DE SOUZA SOBRINHO a seguinte indicação:

"Pavimentação Asfáttica, da Av das chácaras na comunidade Angélica

Ayres na extensão de 1.350m na primeira entrada a direita, neste município

de Barreiras-84".

Justificativa

A pavimentação Asfáltica nesta localidade, e de suma importância para

os moradores que ali reside, pois, gera qualidade de vida e oportuniza melhor

trafegabilidade de veículos e pedestres.

Ademais, os moradores dessa comunidade vem sofrendo com o período

chuvoso, com acúmulo de água nas vias, o que dificulta o ir e vir dos cidadãos,

danifica veículos que diariamente transitam por essas vias e que, de certa forma,

poderá ocasionar acidentes graves.

Pelo exposto, gostaria de solicitar ao Executivo Municipal o pronto

atendimento e também aos Nobres Pares a aprovaçâo da presente lndicação.

ADT
di a: 2021.

II1

,31 deag

,{venida Clériston Andrade, 1.353 - Baino São Miguel - Tel: (77) 3611-9600 - FonelFax: (77) 3611-9628
Home Page: www.camaradebaneiras.ba.gov.br Ouüdoriar 0800-075-8101


