
CNPJ: 16.256.893/0001-70

ExcELENTÍsslruo sENHoR pREsTDENTE DA cÂrulnl DE vEREADORES DE

BARREIRAS.ESTADO DA BAHIA

O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem

requerer a V. Ex." que, após deliberação e aprovação do Plenário, seja encaminhada ao

Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte lndicação:

,,lnstalação de dor:s pontos de ônibus para abrigar os passageiros no bairro Jardim

Nova América 1."

JUSTIFICATIVA

Em atendimento a reivindicação dos moradores, após a definição da nova rota do ônibus,

solicitamos a instalação de 02 (dois) pontos de ônibus, (abrigo de passageiros), no bairro

Jardim Nova América l, nas margens da Avenida Nova América, pois assim os passageiros

podem esperar o coletivo com proteção.

Sala das Sessões, em 10 de setembro de 2021.
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ExcELENTísstrulo SENHoR pRESTDENTE DA cÂruana DE vEREADoRES DE
BARREIRAS.ESTADO DA BAHIA

O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem

requerer a V. Ex.a que, após deliberação e aprovação do Plenário, seja encaminhada ao

Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte lndicação:

"Pintura de quebra-molas e faixas de pedesÍres

Barreirinhas."

na rua das Turbinas, bairro
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JUSTIFICATIVA ,i:rri.e\-ln t

Em atendimento a reivindicação dos moradores, solicitamos a pintura dos quebra-ni"ot\ e

das faixas de pedestres em toda extensão da rua das Turbinas, bairro Barreirinhas.

Conforme foto em anexo, esses quebra-molas e faixas necessitam de pintura, pois estão

apagadas, dificultando a travessia dos pedestres, que por ali transitam colocando em risco

a vida dos cidadãos.

Sala das Sessões, em 22 de setembro de 2021.
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ExcELENTísstrulo SENHoR pRESTDENTE DA cÂuena DE vEREADoRES DE
BARREIRAS.ESTADO DA BAHIA

O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuiçÕes legais e regimentais, vem

requerer a V Ex.a que, após deliberação e aprovação do Plenário, seja encaminhada ao

Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte lndicação:

"Solicitação de um contêiner receptor de lixo para a rua Afonso Machado,

loteamento Morada da Lua, bairro Aratu."

JUSTIFICATIVA

Esta solicitação se faz necessária, pois não há contêinier no local para a colocação dos

lixos oriundos dos moradores que residem próximo a este local.

A instalação desse contêiner facilitará a coleta de lixo, em vez de amontoar os sacos de

lixo para o caminhão recolher, com o contêiner o lixo será recolhido de uma vez só, não

ficando espalhados pelas ruas, com isso o ambiente ficaria limpo, evitando entupir bocas

de lobos e a proliferação de doenças.
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Sala das SessÕes, em 23 de setembro de 2021.
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