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ExcELENTísstnao sENHoR pRESIDENTE, DA cÂuena DE vEREADoRES DEBARREIRAS, ESTADO DA BAHIA.

O vereador abaixo assinado, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vemrequerer a V.Exm.-Que, após deliberação e aprovação d'o ptenáÍó,-s"i, 
"n."rinhado 

aoExmo. Senhor Prefeito Municipal, a seguinte indicaçáo:

"A^ -c-o-Lo-cAçÃo DE uM GoNTAINER REcEproR DE Ltxo NA RUA clptrÃoMANOEL DIAS, NO BAIRRO MORADA DA LUA , NESTA CIDADE.',

Justificativa

A instalação desse container facilitaria a coleta de lixo, ao invés de aglomerar ossacos de lixo para o caminhão recolher, com o container o lixo seria recolhido de uma sóvez pelo caminhão, não ficando sacos de lixo espalhados pelas ruas, onoe em dias dechuva os mesmos poderão entupir bocas de lobo.

Sala das Sessões, em 20 de julho de 2021.

srLMA -áM^LVES
Vereadora- Republicanos
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ExcELENTÍsslnao sENHoR PREsIDENTE, DA cÂrrlene DE vEREADoRES DEBARREIRAS, ESTADO DA BAHIA.

O vereador abaixo assinado, no uso de suas atribuições legais e regÍmentais, vemrequerer a V.Exm.-Que, após deliberação e aprovação do plenáiio, seja encaminhado aoExmo. Senhor Prefeito Municipal, a seguinte indicaçáo:

:'l c-oLocnçÃo DE uM GONTAINER REcEproR DE Ltxo NA RUA sÃo cABRIEL,NO BAIRRO VILA RICA , NESTA CIDADE."

Justificativa
'll,.dmmm

as5ip311lfr 61frffrT:'-
A instalação desse container facilitaria a coleta de lixo, ao invés de aglomerar ossacos de lixo para o caminhão recolher, com o container o lixo seria recolhido de uma sóvez pelo caminhão, não ficando sacos de lixo espalhados pelas ruas, onde em dias dechuva os mesmos poderão entupir bocas de lobo.

Sala das Sessões, em 20 de julho de 2021.

srLMA *âM^r..vEs
Vereadora- Republicanos
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ExcELENTíssrruo SENHoR pRESTDENTE DA cÂrulnR, DE
VEREADORES DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA.

lndicação no: 61/2018.

A vereadora abaixo assinado, no uso de suas atribuiçôes legais e regimentais,
vem requerer a Vossa Exa. que, apos deliberação e aprovação do plenário,
seja encaminhado ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, a seguinte indicação:

"TMeLANTAçÃo DE UMA eARADA oe ôNtaus, NA coMUNTDADE stlo
DO LIVRAMENTO, NESTE MUNICíPIO."

Justificativa

Os moradores das imediações vem constantemente solicitando que seja
implantada naquela localidade, pontos de ônibus com cobertura, a fim de
melhorar as condições daqueles que utilizam o transporte coletivo, uma vez
que, existem várias pessoas na terceira idade que dependem desses serviços
diariamente, há pessoas com mobilidade reduzida nas imediações que
necessitam dessa alternativa de transporte mais próxima e, contendo uma
parada de ônibus com cobertura possibilita aos usuários uma proteção contra
a ação do tempo, proporcionando maior comodidade as pessoas que por ali
aguarda a passagem do transporte.

Sala das Sessões, em 28 de julho de 2021.

SILMA -#fL ALVES
Vereadora-Republ icanos

Lamara Munici
Protocolo no
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