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ExcELENlísslrrllo sENHoR pRESTDENTE DA cÂtulnn 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:

"Pavimentação em bloqueÍes e assenúamento de meio fio na rua Professora Martinha
Máxima, bairro Bela Vista."

JUSTIFICATIVA

Em atendimento a reivindicação dos moradores, solicitamos a pavimentação em bloquetes

e assentamento de meio fio, na rua Professora Martinha Máxima, bairro Bela Vista. Esta

indicação oportunizará uma melhor trafegabilidade de veículos e pedestres contribuindo
para que seus moradores usufruam de uma melhor qualidade de vida, esta proposta

também tem como objetivo oferecer uma melhor acessíbilidade aos moradores e

transeuntes.

Sala das SessÕes, em 10 de fevereiro de 2022.
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ExcELENTÍssITuo SENHoR PRESIDENTE DA CÂTUNNE 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:

"Reativação do poço artesiano, no povoado Vereda das Lajes, zona rural desse

município."

JUSTIFICATIVA

Em atendimento a reivindicação dos moradores da comunidade Vereda das Lajes, zona

rural desse município, solicitamos a reativação do poço artesiano, para beneficiar mais de

vinte cinco famílias, que enfrentam dificuldades com a inexistência de água no local, que

sabemos ser primordial ao consumo dos mesmos, possibilitando o desenvolvimento de

suas atividades.

O poço foi implantado em 2002, sofreu desmoronamento, impossibilitando o bombeando

da água. Por esse motivo solicitamos a reativação.

Sala'das Sessões, em 09 de fevereiro de 2022.
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ExcELENrissrruo sENHoR pRESTDENTE DA cÂmanl 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, seja encaminhada ao Exmo. Sr.

Prefeito Municipal a seguinte lndicação

"Pavimentação Asfáltica ou cascalhamento na rua Dover, bairro Buritis."

JUSTIFICATIVA

Em atendimento a reivindicação dos nroradores, solicitamos a pavimentação asfáltica ou

cascalhamento na rua Dover, Bairro Et,uritis. Conforme fotos em anexo, as pessoas que

residem nessa rua vêm sofrendo com diversos problemas, e devido ao período das chuvas

a situação piora com muitos buracos e lama o que prejudica a locomoção nessas vias que

estão desprovidas de estrutura asfáltica. Se não for possível a pavimentação, que seja feito

os serviços de patrolamento com colocação de cascalho, para que os residentes e

transeuntes desse local, tenha um melhor acesso ao bairro.

Sala das SessÕes, em 22 de março de 2022.
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CXCEIEIT|SSIMO SENHOR PRESIDENTE OE CÂN,IARA 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:

"Pavimentação asfáltica na rua João Silva, Bairro Morada da Lua'

JUSTIFICATIVA

Em atendimento a reivindicação dos moradores, solicitamos

rua João Silva, bairro Morada da Lua. conforme imagem em anexo, as pessoas que

residem nessa rua vêm sofrendo com diversos problemas, e devido ao período das chuvas

a situação piora, com a lama e buracos, o que prejudica a locomoçáo de condutores de

veículos e transeuntes.

Desta forma, contamos com a aprovação dessa indicação para atender a população com o

bom e correto tráfego de veículos. Sabe-se que é direito do cidadão contar com a correta

infraestrutura municipal, ou seja, que atenda às suas necessidades, como por exemplo,

ruas transitáveis.

Sala das SessÕes, 25 de fevereiro de 2022.
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ExcELENTÍssuvlo 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:

"lmplantação de parada de ônibus para abrigar os passageiros, com cobertura e
assenúos, no Povoado Quente-frio, zona rural desse município."

JUSTIFICATIVA

Em atendimento a reivindicação dos munícipes, solicitamos a implantação de uma parada

de ônibus, com cobertura e assentos no Povoado Quente-Frio, que dá acesso a Fazenda

Agua Salgada, Fazendinha, Sucuriú, Val da Boa Esperança e outros povoados. Conforme

foto em anexo, esta área utilizada como referência para parada de ônibus, encontra-se

com mato, necessitando de limpeza e também da construção de um ponto, com bancos e

cobertura, pois, em dias chuvosos ou de sol quente, os moradores aguardam pelo

transporte, enfrentando as intempéries do tempo.

Diante das informações supracitadas e a pedido da

Executivo Municipal, as providências necessárias,

ônibus.

Sala das SessÕes, em 18 de fevereiro de 2022.
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