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ExcELENTíssrwro SENHoR pRESTDENTE DA cÂuene DE vEREADoRES DE
EANREINAS.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:

"lnstalação de grades de proteção em bocas de lobo, na Avenida Luís Eduardo

Magalhães, rua do Los Pampas, bairro Serra do Mimo"

JUSTIF!CATIVA

Solicitamos a instalação de grades de proteção nas bocas de lobo, localizadas na Avenida

Luís Eduardo Magalhães, rua do Los Pampas, bairro Serra do Mimo. Conforme foto em

anexo, a referida boca de lobo encontra-se necessitando de gr.ades de proteção, para

evitar o entupimento por acúmulo de lixo e pela segurança dos transeuntes.

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

confiante que alcançará seu proposito, pelo compromisso público da autoridade a que se

destina, desde já agradeço.

Sala das SessÕes, em 22 de março de 2022.

E CASTRO
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exceteNrísstMo sENHoR PRESTDENTE oe cÂmene DE vEREADoRES DE

BARREIRAS.ESTADO DA BAHIA

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

requerer a V. Ex." que, após deliberação e aprovação do Plenário, se.ia encaminhada ao

Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte lndicaçâo:

"Limpeza, roçagem do mato e colocaçáo de cascalho na rua Dover, bairro Buritis."

JUSTIFICATIVA

Em atendimento a solicitação dos moradores da rua Dover, bairro Buritis, solicitamos a

limpeza da rua, capina, roçagem, retirada de entulhos e colocação de cascalho. A referida

rua encontra-se necessitando de limpeza e roçagem de mato, que está alto, ocasionando

proliferaçáo de animais peçonhentos. E devido ao periodo das chuvas, os munícipes que

transitam no local vem sofrendo com a lama e buracos, por isso solicitamos a colocação de

cascalho.

Conto com o apoio dos membros desta Casa Legislativa para aprovaçáo desta indicação,

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

destina, desde já agradeço.

Sala das SessÕes, em 22 de março de 2022.
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ExcELENrissrlro sENHoR pRESTDENTE DA cÂtuaRe 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 lndicaçâo:

,,Mutirão de timpeza no fundo das casas que dão acesso ao canal, bairro Arboreto ll,

que contempledesassoreamento, capina, recolhimento de lixos, entulhos, com auxílio

de c a mi nhôes, roçadei ras e retroescavadei ras. "

JUSTIFICATIVA

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

limpeza no bairro Arboreto ll, conforme foto em anexo, é necessária uma máquina para a

limpeza atrás dessas casas, pois o mato está tomando conta, foi retirado parte do cascalho,

e ficou faltando a conclusão dos trabalhos o que está ocasionando alagamentos. Essa

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

convivendo com lixo e entulhos no fundo de suas casas e para prevenção de doenças.

Sala das Sessôes, em 17 de fevereiro de 2022.
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ExcELENrissltvro sENHoR pRESTDENTE DA cÂmena 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:

"Pavimentação asfáltica e meio fio na rua Aylon Macedo, bairro Barreirinhas.

JUSTIFICATIVA

Em atendimento a reivindicação dos moradores, solicitamos a pavimentação asfáltica e

meio fio na rua Aylon Macedo, bairro Barreirinhas. 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 locomoção

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, 22 de março de 2022.

E CASTRO
- União Brasil
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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.

"Serviços de tapa buracos na rua Tomé de Souza, bairro Vila Brasil."

JUSTIFICATIVA

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

feita a manutençâo da rua Tomé de Souza, bairro Vila Brasil. Este pedido de reparo de

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

pavimentação, assim como evidencia a foto, e para a segurança de quem utiiiza, 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 de 2022

RIDER ASTRO
V nião Brasilr
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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, após deliberação e aprovação do Plenário, seja encaminhada ao Exmo. Sr.

Prefeito Municipal a seguinte lndicação:

"Realização de uma feira Íodos os domingos, das 15h às 23h, na Praça Castro Alves,

p ro move n do pequenos em p reen dedo res de diversos seg/menÚos. "

JUSTIFICATIVA

Em atendimento a reivindicação dos pequenos empreendedores do município, solicitamos

a realizaçâo da referida feira na Praça, que oportunizarâ a oferta de produtos e gerará renda,

proporcionando também aos clientes um espaço para obterem com mais facilidade, o acesso

a esses pequenos empreendedores, e assim beneficiando toda cidade. Essa indicação será

de grande importância para o fomentar o empreendedorismo, bem como melhorar a renda

de muitas famílias, contando com a organização e o apoio do executivo municipal.

Sala das Sessões, em 17 de maio de 2022.
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