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excetenrissrMo SENHoR pREStDENTE oe cÂuem DE vEREADoREs DE
BARREIRAS-ESTADO DA BAHIA

O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuiçôes legais e regimentais, vem requerer

a V Ex.a que, após deliberaçáo e aprovação do Plenário, seja encaminhada ao Exmo. Sr.

Prefeito Municipal a seguinte lndicação:

"Manutençâo da via e tapa buraco na rua da Proclamação, bairro Vila Brasi!,,,

JUSTIFICATIVA

Em atendimento à reivindicaçáo dos moradores e transeuntes, solicitamos para que seja

feita a manutenção da rua da Proclamação, bairro Vila Brasil. Este pedido de reparo de

buraco se faz necessário em êzáo de sua condição precária causada pelo desgaste da

pavimentação, assim como evidencia a foto, e para a segurança de quem utiliza, sendo a

mesma de grande movimento.

Na certeza de contar com vosso pronto atendimento, desde já, agradeço e coloco-me a

disposição para trabalharmos juntos em prol ao desenvolvimento do Município de Barreiras.

Sala das Sessões, em 09 de maio de2022.

nião Brasil
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ExcELENrissrruo sENHoR pREsTDENTE DA cÂuane 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:

"Mantttenção da iluminação pública, na forma de

praça, na rua São Diogo, bairro Morada Nobre."

troca de lâmpadas e a limPeza da

JUSTIFICATIVA

Em atendimento a reivindicaçâo dos moradores, solicitamos a iluminação pública, na forma

detrocade lâmpadas, a revitalizaçãoe limpezada 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 09 de maio de 2022

imara Munici

iãó Brasil
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excelerurísstMo sENHoR pREStDENTE ol 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.u que, após deliberação e aprovação do Plenário, se.ia encaminhada ao

Exmo Sr. Prefeito Municipal a seguinte lndicação:

"Manutenção da estrada, com passagem de máquina e colocação de cascalho

estrada municipal cachoeira do acaba vida."

JUSTIFICATIVA

Cumprimentando-o cordialmente, venho por meio deste comunicar que recebemos neste

gabinete a informaçáo do abandono da estrada municipal parque vida Cachoeira do Acaba

Vida, os moradores solicitam cascalhamento, patrolamento e roçagem do mato nas laterais

da estrada, para que os visitantes, assim como os moradores das comunidades ali

próximas tenham um melhor acesso a um de nossos mais belos pontos turísticos,

conforme imagens em anexo, a situação da estrada pede manutenção.

Conto com o apoio dos membros desta Casa Legislativa para aprovação desta indicaçâo,

confiànte que alcançará seu propósito, pelo compromisso público da autoridade a que se

destina, desde já agradeço.

Sala das SessÕes, em 10 de maio de2022.

1E CASTRO

Avenida Clériston Andrade, 1.353 - Baino São Miguel - Tel: (77) 3611-9600 / (77) 3611-9628
Home Page: www.camaradebaneiras.ba.gov.br - Ouüdoria: 0800-075-8101

União Brasil



Cârnara Jvlurtícíyaf fe tsarreíras - tsA
CNPJ: 16.25 6.893 / 0001 -7 0

excelenrísstMo SENHoR pRESTDENTE on cÂnlaRa DE vEREADoRES DE

BARREIRAS.ESTADO DA BAHIA

O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuiçÔes 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:

"Limpeza e revitalização da praça sustentável da lgreja Santa Catarina, no bairro

Novo Horizonte."

JUSTIFICATIVA

Em atendimento a reivindicação dos munícipes, solicitamos a limpeza e revitalização da

praça em torno da lgreja Santa Catarina, no bairro Novo Horizonte, pois encontra-se

abandonada com necessidade de reparos e manutenção. Dessa forma, solicitamos

intervençôes que contemplem serviços de Iimpeza em geral, podas de árvores,

calçamento, uma melhor iluminação e se possível um caminhão-pipa pelo menos duas

vezes por semana, pois a grama está muito seca. Oferecendo assim, espaço de lazer,

promovendo a cidadania por meio de convívio entre os moradores e usuários da praça e

da lgreja.

Sala das SessÕes, em 11 de maio de 2022.

E CASTRO
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