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exceteurissluo SENHoR pREStoENTE oe cÂuau DE vEREADoREs DE
BARREIRAS-ESTADO DA BAHIA

o Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuiçÕes legais e regimentais, vem Íequerer
a v Ex.a que, após deliberação e aprovação do Plenário, seja encaminhada ao Exmo. sr.
Prefeito Municipal a seguinte lndicação:

"Demoliçâo das casas de lixo e a limpeza do local, (duas nas casas verdes e duas nas
casas amarelas,), no Residencial Boa Sorte.,,

JUSTIFICATIVA

Em atendimento a reivindicaçáo dos moradores, solicitamos a retirada (demolição) das
casas de lixos, no Residencial Boa sorte. Assim como a limpeza do local, pois há perigo de
transmissáo de doenças, inclusive por meios de animais domésticos como cães e gatos que

por ali circulam.

segundo os moradores, não há necessidade dessas casas de lixo, pois e feita a coleta de
lixo semanalmente, e esse local só está servindo para deposito inapropriado do lixo.

sem mais para o momento, renovamos nossos votos de elevada estima e consideração e

nos colocamos a disposição para trabalharmos juntos em prol ao desenvolvimento de
Barreiras.

Sala das Sessões, em 10 de maio de 2022.
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O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem

requerer a V. Ex." que, após deliberaçáo e aprovaçáo do Plenário, seja encaminhada ao

Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte lndicaçáo:

"Solicitaçáo que seja feita a pavimentaçâo asfáltica na rua do lngá, bairro

Bandeirantes."

JUSTIFICATIVA

Em atendimento a reivindicação dos moradores, solicitamos a pavimentaÇáo asfáltica da

rua do lngá, no bairro Bandeirantes, que se encontra interditada, pois há um buraco ao

lado da rede de esgoto, que dificulta a passagem de veículos e até mesmo de pedestres.

Os moradores dessa referida rua sofrem constantemente com a lama no período das

chuvas e com a poeira no período da estiagem, ocasionando problemas de saúde e

prejudicando também a trafegabilidade.

Outro motivo é melhorar a infraestrutura da nossa cidade e oferecer melhores condições

de vida para a população.

Sala das Sessões, em 22 de março de 2022.
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ExcELENTísstwto 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, seja encaminhada ao Exmo. Sr.

Prefeito Municipal a seguinte lndicação:

"Mutirão de limpeza nas ruas São Luiz e rua São Francisco, bairro Sandra Regina, que

contemple roçagem, capina, recolhimento de lixos, entulhos, com auxílio de tratores

e caminhôes."

JUSTIFIGATIVA

Em atendimento a reivindicação dos moradores, solicitamos a realização do mutirão de

limpeza nas ruas Sâo Luiz e São Francisco, bairro Vila Regina, conforme fotos em anexo, é

necessária uma máquina para a limpeza, pois o mato está tomando conta. Essa indicação

será benéfica para a melhoria das condiçÕes de vida dos moradores, que estão convivendo

com a falta de manutenção dessas vias, com mato alto, atraindo animais peçonhentos e

causando transtornos a vizinhança.

Sem mais para o momento, renovamos nossos votos de elevada estima e consideração e

nos colocamos a disposição para trabalharmos juntos em prol ao desenvolvimento de nosso

município.

Sala das Sessões, em 03 de maio de 2022. 'ffip
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ExcELENTísstwto SENHoR pRESTDENTE DA cÂuenn 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 Plenáriq seja encaminhada ao Exmo. Sr.

Prefeito Municipal a seguinte lndicação:

"Limpeza e poda de áruores er?? torno da escola Municipal Dona Maria Castro e Silva,

rtta H, bairro Ribeirão."

JUSTIFICATIVA ;'

Em atendimento a reivindicação dos pais de alunos e moradores, solicitamos a realizaçáo

do mutirão de limpeza e poda de árvores em torno da Escola Municipal Dona Maria Castro

e Silva, na rua H, bairro Ribeirão, conforme fotos em anexo, é necessário a capina, roçagem

do mato e a poda de árvores, pois o mato está tomando conta. Essa indicação será benéfica

para a melhoria das condiçÕes de vida dos alunos e moradores, que estão convivendo com

o mato em torno de toda a escola e para prevenção de doenças.

Sala das SessÕes, em 04 de março de 2022.
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