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ExcELENTÍssIrrIIo SENHoR PREsIDENTE DA CÂTUINE 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:

,,Recuperação Asfáltica na Avenida Antônio carlos Magalhães, na entrada dos

bairros Jardins."

JUSTIFICATIVA

Em atendimento a reivindicação dos moradores e transeuntes, solicitamos o recapeamento

asfáltico para a Avenida Antônio Carlos Magalhães, na entrada dos bairros Jardins,

na altura do número 5280, a via encontra-se danificada, com buracos e desníveis

necessitando, em caráter de urgência, da execução de serviços de reparos. O problema

pode ocasionar acidentes com condutores de veículos, que são obrigados a desviar dos

buracos.

Sala das Sessões, em 01 de fevereiro de 2022.
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ExcELENTÍssrruo SENHoR pRESTDENTE DA cÂtuane 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 ou que o caminhão de coleta passe mais

vezes no Conjunto Habitacional Rio Grande."

JUSTIFICATIVA

Esta solicitação se faz necessária, pois conforme foto em anexo, os contêineres que tem no

local não estão sendo suficientes para a colocação dos lixos oriundos dos moradores que

residem no Conjunto Habitacional Rio Grande.

A colocação de mais um contêiner ou que o caminhão que faz a retirada do lixo passe mais

vezes no local, tornará o ambiente mais limpo, pois os sacos de lixos estão amontoados, e

se espalhando nas calçadas, com essa solicitação dos moradores atendida, vaievitar entupir

as bocas de lobos e a proliferação de doenças.

Sala das Sessões, em 01 de fevereiro de 2021.
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ExcELENTísstruo SENHoR pRESTDENTE DA cÂruene 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:

"Providências necessárías para solucionar os problemas com a água
acumulada na rua Dois de julho, no Bairro Vita Dulce até a Avenida José
Bonifácio."

JUSTIFICATIVA

Solicitamos providências necessárias devido ao acumulo de água na rua Dois de julho

no bairro Vila Dulce, a implantação de mais bocas de lobo, para o escoamento dessa
água se faz necessário pois já está chegando na Avenida José Bonifácio. (Conforme

foto em anexo).

Os moradores e comerciantes se queixam dessa água há anos, pois não tem por

onde escoar, as bocas de lobos são insuficientes, e acabam ficando com essa água
parada em suas portas, causando mau cheiro e servindo de criadores de mosquitos

e para proliferação de doenças.

Por esse motivo pedimos para que seja tomadas as melhores medidas, para a
solução desse problema.

Sala das Sessões, em 01 de fevereiro de 2022.
-âmara MuniciP
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