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ExcELENrissnvto 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:

"Manutenção e melhoria nas estradas do Povoado da Nanica, zona rural, desse

município."

JUSTIFICATIVA

A presente indicação tem por finalidade atender as reclamações dos moradores, que

solicitam a reforma dessas estradas que liga a Nanica I e ll com urgência, pois o local

encontra-se com muitos buracos, com a chegada da chuva se formaram muitas poças de

lama. O ônibus que passa nessa localidade não estão podendo completar a linha, devido

ao estado em que as estradas se encontram. Dessa forma solicitamos uma requalificação

nas estradas que dão acesso ao Povoado da Nanica, zona rural desse município.

Sala das SessÕes, em 03 dé dezembro de 2021.
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.ámara Munici
Protorroto
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ExcELENTÍsstruo 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:

"solicitação de iluminação pública para a xurupita, bairro vila Dulce.,,

JUSTIFICATIVA

Em atendimento a reivindicação dos moradores, solicitamos a regularização dos serviços

de iluminação pública para a Xurupita, bairro Vita Dulce, pois o local se encontra muito

escuro, os entregadores evitam de fazer entregas nesse local, por conta da escuridão. A
precariedade na iluminação pública propicia o aumento da criminalidade, a insegurança

dos moradores e também o uso, tráfico e comércio de drogas. O serviço ineficiente de

iluminação apenas potencializa, não só o risco, mas também a sensação de insegurança e

vulnerabilidade entre os cidadãos. Esperamos que a situação seja regularizada.

Sala das Sessões, em 03 de dezembro de 2021. 8l[d5 * iL
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ExcELENTísslruo SENHoR pRESTDENTE DA cÂruana 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:

"Construção de um novo quiosque para eventos da comunidade na Praça Thalya

Figueiredo, no bairro Resídencial Arboreto 1."

JUSTIFICATIVA

A construção desse novo quiosque é um pedido antigo dos moradores no bairro

Residencial Arboreto !, essa solicitação se faz necessária pois será um ponto de encontros

para eventos e reuniões da comunidade, servindo também de abrigo para crianças, jovens

e adultos que aguardam o transporte escolar e coletivo na praça Thalya Figueir:edo Bonfim.

Diante do exposto, solicitamos aos responsáveis o pronto atendimento e também aos

nobres pares a aprovação da presente indicação.

Sala das SessÕes, em 02 de dezembro de 2021.
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ExcELENTissITuo SENHoR PRESIDENTE DA CÂTTIIIM 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:

,,Abertura de uma nova rua com pavimentação asfáltica para a saída de veículos,

entrada do Resídencial Arboreto 1."

JUSTIFICATIVA

A abertura dessa via se faz necessária para atender aos moradores do bairro Residencial

Arboreto l, a abertura dessa via será atrás das casas PNE (casas dos especiais,

deficientes e idosos), pois no bairro só existe uma rua de entrada e saída, dificultando a

passagem de veículos, ocasionando muitos acidentes na entrada da comunidade, devido a

rua ser estreita. A abertura dessa via proporcionará outra opção de acesso à comunidade,

formando assim mãe e contramão, se tornando uma melhor forma de trafegabilidade para

os condutores que transitam no bairro Residencial Arboreto l. Desta forma atenderemos

um pedido antigo de toda a comunidade.

Diante do exposto, solicitamos aos responsáveis

nobres pares a aprovação da presente indicação.

Sala das SessÕes, em 07 de dezembro de 2021.
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ExcELENTíssrrllo SENHoR pRESTDENTE DA cÂnaene 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:

"solicitação de refletores em postes de concreto e reforço na iluminação pública no

campo de futebol do Reside ncial Arboreto l, nesse município."

JUSTIFICATIVA

Em atendimento a reivindicação dos moradores, solicitamos a troca dos refletores em

postes de madeira para postes de concreto e a regularização dos serviços de iluminação

pública em torno do campo de futebol, no bairro Residencial Arboreto l, pois esses

refletores estão com a iluminação fraca, e a noite o campo se encontra muito escuro.

Sendo essenciais para a segurança dos munícipes. A precariedade na iluminação publica

propicia o aumento da criminalidade, a insegurança dos moradores e também o uso, tráfico

e comércio de drogas. O serviço ineficiente de iluminação apenas potencializa, não só o

risco, mas também a sensação de insegurança e vulnerabilidade entre os cidadãos.
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Sala das Sessões, em 02 de dezembro de 2021.

CASTRO

stonAndraàe, 1.353 - Baino São Miguel -Tel: (77) 36ll-9600 - Fone/Fax: (77)3611.9628
Home Page : www. camaradebarreiras.ba. gov.br Ouvidoria : 0800-0 75-8 I 0 I


