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EXCELENTÍSSIIvIO SENHOR PRESIDENTE DA CÂmaRR

VEREADORES DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA.

DE

A vereadora abaixo assinado, no uso de suas atribuiçÕes 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:

,,COLOCAçÃO DE UM POSTE DE LUZ NA RUA BEIJA-FLOR, NO BAIRRO

RECANTO DOS PÁSSAROS, NESTA CIDADE."

-àmara MuniciP

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

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

pânico e desconforto dos moradores daquele região'

Sala das Sessões, em 03 de novembro de 2021.
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Carnara lvlurtírryot le Barreíras BA
CNPJ: 16.256.893/0001 -70

ExcELENTÍssuuto sENHoR pRESIDENTE, DA cÂuena
VEREADORES DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA.

DE

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:

"tNDrcA A NEcESSTDADE DE TNSTALAçÃo DE REDUToR DE

vELocrDADE, NA TRAVESSA cosmE E DAMrÃo, No BAtRRo vtLA
AMORIM, NESTA CIDADE."

Justificativa

A colocação de um redutor de velocidade na referida rua, cuja já foi

motivo de acidentes. lrá reduzir a velocidade dos veículos, proporcionando

maior segurança aos moradores daquela região, tendo em vista que diversas
crianças e adolescentes atravessam diariamente aquela localidade correndo
risco de atropelamento, devido o fluxo intenso de veículos com velocidade
acima do permitido.

Sala das SessÕes, em 03 de novembro de 2021.

Assinattr ra dc Eu rrci^ná ri.,
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Vereadora- Republicanos
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Carnnra Jvtuytícyot {p Barreíras BA
CNPJ: 16.256.893/000 1 -70

ExcELENTÍsstlvto sENHoR PRESIDENTE, DA cÂrunRa 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 çOLOC1çÃO DE UM CONTAINER RECEPTOR DE LIXO NA AVENIDA

INTERNACIONAL,NOBAIRROSERRADOMIMO,NESTACIDADE'''

sinara ívlunlctp

Justificativa
_-__-\z-5À]L--

Assinattlra dc trlr nci Qâr"

Ainstalaçãodessecontainerfacilitariaacoletadelixo,aoinvésde
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 08 de novembro de 2021'
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Cantnra frlurtíryof le Barreíras BA
CNPJ: | 6.256.893 /000 I-7 O

ExcELENlíssttrro sENHoR pRESIDENTE, DA cÂrrlaRa
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:

"rNDrcA A NEcESSTDADE DE TNSTALAçÃo DE REDUToR DE

vELocrDADE, NAS RUAs sÃo LoURENço E trApEMlRtM, No BAtRRo
VILA AMORIM NESTA CIDADE."

Justificativa

A colocação de um redutor de velocidade na referida rua, cuja já foi
motivo de acidentes. lrá reduzir a velocidade dos veículos, proporcionando

maior segurança aos moradores daquela região, tendo em vista que diversas
crianças e adolescentes atravessam diariamente aquela localidade correndo
risco de atropelamento, devido o fluxo intenso de veículos com velocidade
acima do permitido.

Sala das Sessões, em 08 de novembro de 2021.

Qssinatu ra 6a crnçinpirio

em sessão.do
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Carnara ivturtícyot le tsarreíras BA
CNPJ: 16.256.893/0001-70
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ExcELENlísstrrao SENHoR pRESIDENTE, DA cÂuana 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, apos deliberação e aprovação do plenário, seja
encaminhado ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, a seguinte indicação:

"sucERE execuçÃo DE openeçÃo rApA-BURAcos ou
REcApEAMENTo asrÁllco NA nue .losÉ MARIANo, No BAtRRo
MORADA DA LUA DE CIMA, NESTA CIDADE.''

árnara Municip

Justificativa

A indicação se faz necessária uma vez que a referida via se encontra em
estado degradante, com buraco ocasionado por peso de transportes. Desta
maneira o bom e correto tráfego de veículos fica prejudicado, colocando em
risco os motoristas e pedestres que se utilizam da rua. Sabemos que é de
direito da população poder contar com a correta infraestrutura municipal.

Sala das Sessões, em 08 de novembro de 2021.
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