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ExcELENTíssuvro sENHoR pRESTDENTE, oR cÂmeRA DE vEREADoRES
DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA.

O vereador abaixo assinado, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
vem requerer a V.Exm. eue, apos deliberação e aprovação do plenário, seja
encaminhado ao Exm'. senhor prefeito Municipal, a seguinte indicação:

''QUE SEJA INSTALADO GUARD.RAIL, NA BR O2O NA QUAL DA ACESSO
A RUA SERRA NEGRA, NO BAIRRO VILA R!CA, NESTA CIDADE."

Justificativa

E de suma importância para a comunidade a qualidade de vída na
trafegabilidade e segurança dos veículos e pedestres em boas condições. De
acordo com as informações dos moradores desta localidade, que relatam a falta
de segurança nesse acesso, está influenciando grandes riscos aos veículos e
pedestres que utilizam este acesso diariamente. Pois a falta da proteção lateral
chamada de defensa metálica ou Guard-Rail, está causando grandes transtornos,
devido ao grande tráfego de veículos no local.

i,i**Sala das SessÕes, em 02 de setembro de 2020.
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ExcELENTÍssrwto SENHoR pRESTDENTE, on cÂuaRA DE vEREADoRES
DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA.

O vereador abaixo assinado, no uso de suas atribuiçÕes legais e regimentais,
vem requerer a V.Exm. Que, após deliberação e aprovação do plenário, seja
encaminhado ao Exm'. senhor Prefeito Municipal, a seguinte indicação.

,'SOLICITO O RETORNO DO CAMINHÃO DE COLETA DE LIXO, EM TODAS
AS RUAS DO BAIRRO VILA NOVA, NESTA CIDADE."

Justificativa

O serviço mencionado acima foi suspenso com a substituição de
containers. Acontece que essa mudança tem dificultado aos moradores do
Bairro, principalmente aos idosos por conta da acessibilidade de levar o lixo no
lugar certo. Contudo, devido a distância entre os containers e as residências têm
ocasionado o acumulo de resíduos domesticos em lugares improprios. Com o
serviço do caminhão de coleta de lixo seria mais adequado para a limpeza do
Bairro, assim como a comunidade teria mais facilidade de descarte do mesmo.

Sala das SessÕes, em 0B de Setembro de 2020.
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ExcELENTísstruo SENHoR pRESIDENTE, oa cÂruaRA DE vEREADoRES
DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA.

O vereador abaixo assinado, no uso de suas atribuiçôes legais e regimentais,
vem requerer a V.Exm. Que, apos deliberação e aprovação do plenário, seja
encaminhado ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, a seguinte indicação:

"eAVTMENTAÇÃo asrÁlrtcA DA RUA SALVADoR, No BAtRRo sANTo
ANTONIO, NESTA CIDADE."

Justificativa

A rua citada acima, precisa urgente de pavimentação asfáltica, pois se
encontra em condiçÕes precárias de tramitação, agravando ainda mais nos
tempos chuvosos. Os moradores que utilizam dessa rua estão cansados de
reivindicar por melhorias e pedem a solicitação desse anseio.

Sala das SessÕes, em 08 de Setembro de 2020.
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