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ExcELENTísstwlo SENHoR pRESTDENTE DA cÂunnR DE vEREADoRES DE
BARREIRAS - ESTADO DA BAHIA

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

re.querer a V. Ex." que, após deliberação e aprovação do Plenário, seja encaminhada

ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte lndicação:

"solicitação da construção de um busto em homenagem a Geraldo Pereira da

Silva, conhecido como Geraldão, êfr vitTude da sua trajetória como um dos
grandes despodr.súas de Barrei ras. "

JUSTIFICATIVA

Geraldo Pereira da Silva foi um futebolista barreirense que se notabilizou por

protagonizar o esporte amador da cidade, sendo considerado por muitos como um

dos primeiros a incentivar jovens para a prática desportiva dentro da cidade de

Barreiras. O futebol barreirense viveu seu apogeu durante a sua presença, onde

famílias inteiras iam prestigiar os jogos no Estádio, que foi nomeado em homenagem

a Geraldo, conhecido como Geraldão.

Dessa forma, contamos com a aprovação dos nobres pares para o atendimento desta

indicação.

Sala das Sessões, em 01 de fevereir,o de 2022.
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ExcElENrisstruo sENHoR pRESTDENTE DA cÂruRRa 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 para que seja ampliada a praça e também seia incluída academia ao ar

livre, na Praça SÍenio Garcia, bairro Antônio Geraldo.".

JUSTIFICATIVA

A comunidadefaz essa solicitação, tendo em vista que a atual Praça Stenio Garcia além

de se encontrar necessitada de reformas, possui espaço para que seja ampliada, e poderá

contar com uma academia ao ar livre, que beneficiará todos os moradores da localidade.

Por esta razÕes que peço apoio aos Nobres Pares na aprovação e que o Executivo venha

sanar o mais prevê possível esta necessidade que é um direito do cidadão.

Sala das SessÕes, em 15 de fevereiro de 2022.
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ExcELENlísslrrlo sENHoR pRESTDENTE DA cÂmane 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:

"Qtte seJã sotucionado o acumulo de água na Avenida Clériston Andrade na

altura da Pérola Alimentos, com o objetivo de dar vazão a água empoçada, no

período de chuva, ao ponto de invadir casas e esÍabelecimentos comerciais."

JUSTIFICATIVA

Solicitamos providências necessárias devido ao acumulo de água na Avenida

Clériston Andrade, na altura da Perola, a implantação de mais bocas de lobo, para o

escoamento dessa água. (Conforme foto em anexo).

Os moradores e comerciantes se queixam dessa água que fica empossada em frente

às residências e os estabelecimentos comerciais, causando mau cheiro e levando o

risco da proliferação do mosquito Aedes Aegypti, responsável pela transmissão da

dengue.

Por esse motivo pedimos

solução desse problema.

para que sejam tomadas as melhores medidas, para a

Sala das SessÕes, em 02 de fevereiro de 2022.

arnara Munici
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ExcELENlÍsslrtllo SENHoR pRESTDENTE DA cÂuena 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:

"Recuperação da estrada vicinal e da ponte que dá acesso ao Povoado Cajuarama."

JUSTIFICATIVA

estrada, im como a ponte da comunidade, encontra-se danificada,

p§udicando o acesso pela mesma e ocasionando contratempos e prejuízos aos seus

usuários. E por se tratar de uma região bastante produtiva, que beneficia inúmeras

propriedades rurais, pedimos as providências necessárias para o atendimento da presente

solicitação

Sala das Sessões, em 02 de fevereiro de 2022.

rrara MuniciP
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