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ExcELENTÍssutno sENHoR pRESTDENTE 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. Ex.a que, após deliberação e aprovação do Plenário, seja encaminhada ao

Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte lndicação:

,,Revitalização da praça da igreja, com interuençôes gue contemplem, seruiços de

timpeza em geral, calçamento, iluminação, colocação de bancos e lixeiras, irrigação

e jardinagem, na rua Londres, bairro SanÚo Antônio."

JUSTIFICATIVA

Em atendimento a reivindicação dos moradores, solicitamos a revitalizaçáo com reforma e

limpeza da praça da igreja, na rua Londres, bairro Santo AntÔnio, intervençÕes que

contemplem serviços de limpeza em geral, irrigação, jardinagem, podas de árvores,

colocação de bancos e lixeiras, calçamento, iluminação e se possível colocação de

equipamentos para a prática esportiva, oferecendo espaço de lazer e promovendo a

cidadania por meio de convívio entre os moradores locais.

Sala das Sessões, em 17 de maio de 2021.
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ExcELENTÍssrwro SENHoR pRESTDENTE DA cÂmaRn 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:

"Encascalhamento da estrada que liga o Povoado Riacho da Onça a Barreiras com

extensão de aproximadamente 70 km."

JUSTIFICATIVA

Em atendimento a reivindicação dos moradores, solicitamos o encascalhamento da

estrada que liga o Povoado Riacho da Onça, zona rural desse município, conforme foto

em anexo. Os produtores rurais desta localidade reivindicam a melhoria na estrada, pois

apos o período chuvoso ficou difícil a trafegabilidade, dificultando assim o escoamento da

produção.

Sala das SessÕes, em 18 de maio de 2021.
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EXCELENT|SSITUO SENHOR PRESIDENTE DA CÂTURNR DE VEREADORES DE

BARREIRAS.ESTADO DA BAHIA

oVereadorabaixo-assinado,nousodesuasatribuiçõeslegais

requerer a V. Ex.a que, após deliberação e aprovação do Plenário'

Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte lndicação:

e regimentais, vem

seja encaminhada ao

,,Doação de terreno para construção da rgreia dos Arcanios, padroeiro do baírro são

Miguet, situada na rua Godofredo Cruz'"

.ttnara Mu

JUSTIFICATIVA
ProtqEolo
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Em atendimento a reivindicação dos moradores, soricitamos a doação do terreno para

construção da rgreja dos Arcanjos, padroeiro do bairro são Miguel, situada na rua

Godofredo cruz. conforme foto em anexo, essa área vem sendo cuidada pelos moradores'

desde a implantação do bairro, com intuito de se tornar oficialmente uma praça com a

igreja do padroeiro, promovendo a cidadania e lazer'

Sala das SessÕes, em 20 de maio de 2021 '
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ExcELENTÍssrrvro SENHoR pRESTDENTE DA cÂmana 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, sej
ârnoÍ'ô rvluntctü

Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte lndicação:

"Limpeza e revitalização da praça, com interuengões que contemplem seruigos de

limpeza em geral, poda de aruores, calçamento, iluminação, colocação de bancos,

lixeiras e seruiços de jardinagem, na rua São Diogo, bairro Morada Nobre."

JUSTIFICATIVA

Em atendimento a reivindicação dos moradores, solicitamos a revitalizaçáo e limpeza da

praça na rua São Diogo, bairro Morada Nobre, pois conforme imagem em anexo, encontra-

se em situação de abandono, tomada pelo mato, sem iluminação e servindo apenas como

deposito de lixo. Dessa forma, solicitamos intervenções que contemplem serviços de

limpeza em geral, jardinagem, podas de árvores, colocação de bancos e lixeiras,

calçamento, iluminação e se possível colocação de equipamentos para a prática esportiva,

oferecendo espaço de lazer e promovendo a cidadania por meio de convívio entre os

moradores locais.

Sala das SessÕes, em 27 de maio de 2021.

inhada ao
QJ

A E CASTRO

Avenida CléristonAndrade, 1.353 - Baino São Miguel -Tel (77) 3611-9600 - Fone/Fax: (77)3611-9628
Home Page: qayq,.camaradebarreiras.ba. gov.br Ouvidoria: 0800-075-8 101

DEM



Cantnra ivlurtíryof le Barreíras tsA
:

CNPJ: 16.256.893 /000 l-7 O

EXCELENTISSIIVIO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMNNE 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, apos deliberação e aprovação do Plenário, seja encaminhada ao

Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte lndicação:

,,Limpeza e manutenção das dependências do cemitério Jardim da saudade' rua

Francisco Ribeiro dos SanÍos, bairro Vila Nova"'

JUSTIFICATIVA

Em atendimento a reivindicação dos moradores e pessoas que frequentam o Cemitério

Jardim da Saudade, na rua Francisco Ribeiro dos Santos, bairro Vila Nova, o local está em

situação de abandono, e devido ao período das chuvas a vegetação cresce rápido,

ocupando o espaço de tumulos e de visitação, conforme foto em anexo' Dessa forma

solicitamos a limpeza com serviços que contemplem capina, poda de arvores' limpeza ao

redor dos tumulos e jazigos e pintura do muro'

Sala das SessÕes, em 27 de maio de 2021'
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