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EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂruenn MUNICIPAL DE VEREADORES DE BARREIRAS -

BAHIA.

o Vereador Adriano Stein no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem

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

Exmo. Sr. Prefeito a seguinte lndicação:

,,soticitação que seja colocado um contêiner de lixo com coleta

regular na Rua do Anügo Aeroporto, próximo ao Centro

Catequético São Pedro, neste município de Barreiras."

JUSTIFICATIVA

Os contêineres facilitaria a coleta de lixo, pois em vez de aglomerar os sacos de lixo

para o caminhão recolher, com o contêiner o lixo seria recolhido de uma só vez pelo

caminhão, não ficando sacos de lixo espalhados pela rua'

Cabe ressaltar que as pessoas, empresas ou órgãos públicos que se preocupam com o

meio ambiente podem proporcionar uma vida mais saudável para a população' No

Brasil esse sistema de coleta aünge cada vez mais a aprovação da população. Pede-se

também fazer trabalhos de conscientização através da imprensa e informativos da

importância da população fazer a separação do lixo seco do lixo orgânico em suas

residências tornando assim esse serviço mais eficaz e com maior qualidade'

Sala das sessões, em 09 de setembro de202L
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ExMo. sR. pRESTDENTE DA cÂrunna MuNrcrpAL DE vEREADoRES DE BARRETRAS -

BAHIA.

O Vereador Adriano Stein 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 a seguinte lndicação:

"Solicitação que seia feita a requalificação asfáltica da Rua

Itamaraü, bairro Renato Gonçalves neste município de

Barrêiras."

JUSTIFICATIVA

A pavimentação asfálüca desta via, devido a ação do tempo e ao intenso tráfego de

veículos, apresenta buracos e imperfeições que têm gerado insegurança e

preocupação na população local e a todos que trafegam pelo trecho, moüvo pelo qual,

solicitamos que a Administração Municipal realize "operação tapa buracos" visando

garanür maior segurança e comodidade.

Sala das sessões, em 20 de setembro de 202t
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ExMo. sR. pREstDENTE DA cÂruena MUNrctpAL DE vEREADoRES DE BARREIRAS -

BAHIA.

O Vereador Adriano Stein no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem

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

Exmo. Sr. Prefeito a seguinte lndicação:

"solicitação que seja feita a pavimentação asfáltica da Rua

Vandite Pereira de Matos, Bairro Sandra Regina neste

Município."

JUSTIFICATIVA

Os Moradores vêm constantemente reivindicando melhorias nesta referida rua, uma

vez que têm tido seus deslocamentos e aüvidades diárias dificultadas, sofrendo com a

falta de pavimentação asfáltica, dificultando o ir e vir dos cidadãos. Cabe destacar a

importância desta ação, para melhoria da infraestrutura da nossa cidade, oferecer

melhores condições de vida para a população, e também contribuir para

desenvolvimento econômico e social do local.

Sala das Sessões, em 20 de setembro de 2021. xfliffiffwm,,
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