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EXCELENfÍSSIrUO SENHOR PRESIDENTE, DA CÂUAnR 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 Exmo. Senhor Prefeito Municipal, a seguinte indicação:

',A COLOCAçÃO DE UM CONTAINER RECEPTOR DE LIXO NA RUA SÃO

MIGUEL, NO BAIRRO SÃO PAULO , NESTA CIDADE.''

Justificativa

A instalação desse container facilitaria a coleta de lixo, ao invés de

aglomerar os sacos de lixo para o caminhão recolher, com o container o lixo

seria recolhido de uma só vez pelo caminhão, não ficando sacos de lixo

espalhados pelas ruas, onde em dias de chuva os mesmos poderão entupir

bocas de lobo.

Sala das Sessões, em 17 de novembro de 2021.
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EXCELENT|SSIIVIO SENHOR PRESIDENTE DA CÂmene

VEREADORES DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA.

DE

A vereadora abaixo assinado, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

vem requerer a Vossa Ex". que, apos deliberação e aprovação do plenário,

seja encaminhado ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, a seguinte indicação:

,,COLOCAçÃO DE UM POSTE DE LUZ NA RUA GLAUBER ROCHA' NO

BAIRRO BANDEIRANTES , NESTA CIDADE."

Justificativa

Os moradores do referido local veem sofrendo com a falta de

iluminação na via pública, devido a falta de um poste de luz no local' Essa

situação vem favorecendo as açÕes de vândalos, onde aS peSSoaS que por ali

trafegam no período noturno tornam-se vulneráveis a assaltos, causando

pânico e desconforto dos moradores daquele região'

Sala das SessÕes, em 17 de novembro de 2021.
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