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CARLOS COSTA
VEREADOR

ExcELENTíSSlmO SENHOR PRESTDENTE DA cÂuena MUNIcIPAL DE

BARREIRAS - BAHIA.

O Vereador abaixo assinado no uso de suas atribuições legais e regimentais,
vem requerer a Vossa Excelência que, após deliberação e aprovação do
Plenário, seja encaminhada ao Excelentíssimo Prefeito Municipal a seguinte
indicação:

rNDlcAçÃo

Solicito ao Prefeito Municipal que encaminhe pedido à Secretaria de
lnfraestrutura, no sentido de que seja feita a Reforma da Quadra de Esportes do

bairro Morada da Lua.

JUSTIFICATIVA

O referido loca! necessita de uma revitalização, incluindo nova pintura e
demarcação do piso, além de melhoria na iluminação. Essa reivindicação é uma
solicitação da comunidade, que possui inúmeras crianças e jovens. A
recuperação da quadra proporcionará uma estrutura com acomodações mais

adequadas para a prática de atividades físicas e recreativas aos moradores, que
passarão a contar com um espaço digno e apropriado para a convivência em
comum.

Sala das SessÕes em 13

,r*M*

de 2020
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CARLOS COSTA
VEREADOR

O Vereador abaixo assinado no uso de suas atribuiçÕes legais e regimentais,
vem requerer a Vossa Excelência que, após deliberação e aprovação do
Plenário, seja encaminhada ao Excelentíssimo Prefeito Municipal a seguinte
indicação:

"Determinar ao setor competente que analise a possibilidade de estender a linha

de ônibus urbano que trafega no bairro Buritis até o Bar Cajueiro na Nanica na

localidade de Barreiras Norte com o propósito de facilitar e melhorar a vida dos

moradores".

JUSTIFICATIVA

Fomos procurados pelos moradores da região que reclamam da falta de ônibus

e encontram-se prejudicados com a falta de transporte urbano que, causa-lhes
grandes transtomos.

Sala das SessÕes em 13 de de 2O2O
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CARLOS COSTA
VEREADOR

ExcELENlísslrvlo SENHoR PRESIDENTE DA cÂrvlaRe MUNIcIPAL DE

BARREIRAS _ BAHIA.

O Vereador abaixo assinado no uso de suas atribuiçÕes legais e regimentais,
vem requerer a Vossa Excelência que, apos deliberação e aprovação do

Plenário, seja encaminhada ao Excelentissimo Prefeito Municipal a seguinte

indicação:

lNDtcAÇÃo

lndica ao Senhor Prefeito Municipal, na forma regimental, determinar ao setor

competente que proceda a operação de pavimentação asfáltica nas ruas Hercílio

Nery Oliveira no Bairro Jardim lmperial.

JUSTIFICATIVA

A pavimentação asfáltica da referida rua se faz necessária porque os moradores

sofrem constantemente com a lama no período das chuvas e com a poeira no

período de estiagem, ocasionando problemas de saúde e também prejudica a
trafegabilidade.
Outró motivo é melhorar a infraestrutura da nossa cidade e oferecer melhores

condiçÕes de vida para a PoPulação

Sala das Sessões em 13 de de 2020
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