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ExcELENrisstlvto SENHoR pRESTDENTE DA cÂntlana 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 Ptenário, seja encaminhada ao
Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte lndicação:

"Mutirão de limpeza em todo o bairro Arboreto l, que contemple poda de áruores,
troca de lântpadas, capina, varrição, pintura de meio-fio, recolhimento de lixos,
entulhos e retirada de lixo das bocas de lobo, com auxílio de caminhões, roçadeiras
e retroescavadeiras entre outras ações.',

JUSTIFICATIVA

Em atendimento a reivindicação dos moradores, solicitamos a realizaçáo do mutirão de
limpeza no Arboreto l, o qual está sofrendo com as condições precárias de limpeza,
prejudicando a trafegabilidade das pessoas nas redondezas, permitindo a propagação de
criadouros de mosquitos e ate mesmo trazendo a sensação de insegurança aos
moradores.

Sala das SessÕes, em 30 de novembro de 2021.
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ExcELENTísstnao SENHoR PRESTDENTE DA cÂntlana 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 encamínhada ao
Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte lndicação:

"Revitalização da Praça Thalya Figueiredo Bonfim, com calçamento, recolocação de
bancos e lixeiras, seruiços de iardinagêfr, pintura e conserto do parquinho infantit,
no bairro Arboreto 1."

JUSTIFICATIVA

Em atendimento a reivindicação dos moradores, solicitamos a revita lizaçáo da praça
Thalya Figueiredo, no bairro Arboreto l, incluindo calçamento, iluminação, recolocação de
bancos e lixeiras, paisagismo, arborização e conserto dos equipamentos no parquinho
infantil, oferecendo assim um espaço de lazer, promovendo a cidadania por meio de
convívio entre os moradores locais.

Sala das Sessões, em 30 de novembro de 2021.
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ExcELENrisstruo SENHoR pRESTDENTE DA cÂrtaenn 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:

"Retelhamento e pintura do Centro de Atenção Psicossocial de Barreiras - CÁpS /í,
na rua Mirandolina Macedo, n" 749, bairro Morada Nobre.,,

JUSTIFICATIVA

Em atendimento a reivindicação da população, solicitamos o retelhamento e a pintura do
Centro de Atenção Psicossocial de Barreiras - CAPS, localizado na rua Mirandolina
Macedo, bairro Morada Nobre. Conforme foto em anexo, se faz necessário o retelhamento
e a pintura do Centro, pois o telhado encontra-se com vários buracos. Essa manutenção
que estamos indicando, é de vítal importância para o bom funcionamento do local.

Sabemos da importância da realizaçáo das atividades daquela casa, que tem objetivo de
garantir a população uma saúde digna e também proporcionar melhor qualidade de vida à
população de Barreiras.

Sala das Sessões, em 01 de dezembro de 2021.
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