
Camzüra Tvlurtícíyaf le tsarreíras tsA
CNPJ: 16.256.893/0001 -70

ExcELENrissuvto sENHoR pRESIDENTE, DA cÂunnn DE

VEREADORES DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA.

A vereadora abaixo assinada, no uso de suas atribuiçÕes legais e regimentais,

vem requerer a V.Exm. Que, apos deliberação e aprovação do plenário, seja

encaminhado ao Exm'. Senhor Prefeito Municipal, a seguinte indicação:

"QUE SEJA FETTA A RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA LU\Z
coNzAGA , No BATRRo sÃo pAULo, NESTA ctDADE."

Justificativa

E necessária a realização da recuperação da pavimentação asfáltica da

referida rua, considerando as constantes reclamaçÕes dos moradores e tendo
em vista o transtorno que vem causando ao trânsito, pois buraco dificulta a
passagem dos automoveis.

Contudo, a recuperação da pavimentação asfáltica promoverá aos

moradores e usuários da via, boas condiçÕes de trânsito e mobilidade ao local,

beneficiando motoristas e pedestres.

Sala das SessÕes, em 21 de fevereiro de 2022

SILMA -MALVES
Vereadora - Republicanos

nara MunIciPalç
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ExcELENrissrwto sENHoR pRESIDENTE, DA cÂtvlana
VEREADORES DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA.

DE

O vereador abaixo assinado, no uso de suas atribuiçÕes legais e regimentais,
vem requerer a V.Exm. Que, apos deliberação e aprovação do plenário, seja

encaminhado ao Exm'. Senhor Prefeito Municipal, a seguinte indicação.

"suGERE rXeCUçÃO DE OPERAÇÃO TAPA-BURACOS OU

RECAPEAMENTO ASFALTICO NA RUA BARÃO DE COTEGIPE, NO

BAIRRO MORADA DA LUA, NESTA CIDADE,"

Justificativa

A indicação se faz necessária uma vez que a referida via se encontra em
estado degradante, com buraco ocasionado por peso de transportes. Desta
maneira o bom e correto tráfego de veículos fica prejudicado, colocando em
risco os motoristas e pedestres que se utilizam da rua. Sabemos que é de
direito da população poder contar com a correta infraestrutura municipal.

üüciU

Sala das SessÕes, em 21 de fevereiro de 2022.

SILMA A ALVES
Vereadora- Republicanos

-ârnara Munici
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EXCELENT|SSITUO SENHOR PRESIDENTE, DA CÂMENN

VEREADORES DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA.

DE

O vereador abaixo assinado, no uso de suas atribuiçÕes legais e regimentais,

vem requerer a v.Exm. Que, apos deliberação e aprovação do plenário, seja

encaminhado ao Exm". senhor Prefeito Municipal, a seguinte indicação.

,,eUE SEJA FEITA PAVIMENTAçÃO ASFALTICA E MEIO-FIO NA RUA

MIRANDOLINA MACEDO, NO BAIRRO MORADA NOBRE, NESTA

CIDADE."

Justificativa

A pavimentação asfáltica na nossa cidade é de suma importância para a

qualidade de vida. o bairro acima mencionado, necessita de pavimentação

asfáltica, devido ao transtorno e desconforto sofrido pelos residentes do local'

Sala das SessÕes, em 14 de março de 2022'
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srLMA n:Ü&Jn ALVES

Vereadora- RePublicanos

-rrriôl'ê Munict
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ExcELENlÍssllvto SENHoR PRESIDENTE DA

VEREADORES DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA.
cÂManA, DE

A vereadora abaixo assinado, no uso de suas atribuiçÕes legais e regimentais,

vem requerer a Vossa Exa. que, apos deliberação e aprovaçáo do plenário,

seja encaminhado ao Exmo. senhor Prefeito Municipal, a seguinte indicação:

..cONSTRUçÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL

ALBERTO AMORIM, NO MUNIC|PIO OC BARREIRAS.,N

Câmara Mrroicil
Fr uiçcoio Po

JUSTIFICATIVA

Sala das SessÕes, em 14 de

srLMA *&.MoL-vES
Vereadora - RePublicanos

, r L,LVL!'v }i_Sí

:'n-\5-0À)â/S
_____-_se

i .;i1:rt,.ra df

Praticar esportes é essencial para o desenvolvimento de crianças e

adolescentes. contudo, muitos jovens brasileiros não têm acesso a esse tipo

de atividade. E os problemas não param por aí. Para completar este triste

quadro, a maioria das cidades brasileiras tem poucas instalaçÕes acessíveis e

em bom estado para que pratiquem esportes. O esporte e o lazer é um direito

individual e coletivo constitucionalmente assegurado, cabendo ao Poder
público propiciar as condiçÕes materiais suficientes para a efetivação dessa

garantia, incumbindo-lhe, ainda, a obrigação de privilegiar as camada.s sociais

mais carentes e o universo populacional compreendido pelas crianças e

adolescentes. Sabe-Se que as crianças e oS jovens, quando não estão na

escola, ficam na rua, ociosos, estando muito proximos da violência, das drogas,

de acidentes e da margin alizaçáo. Esse modo de vida põe em risco a saúde, a

integridade física, social e psicologica dos mesmos'
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ExcELENrisslruo SENHoR

VEREADORES DE BARREIRAS,

PRESIDENTE DA cÂruaRe
ESTADO DA BAHIA.

DE

A vereadora abaixo assinado, no uso de suas atribuições legais e regimentais'

vem requerer a Vossa Exa. que, apos deliberação e aprovação do plenário'

seja encaminhado ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, a seguinte indicação:

"QUE SEJA FElro o sERVIÇo

PARALELEP|PEDO DA RUA RECANTO

BARREIRAS I, NESTA CIDADE. ''

DE RECUPERAÇÃO EM

DAS EMAS, NO BAIRRO

Justificativa

A referida reivindicação se dá através da solicitação de moradores desta

rua, onde os carros e Ônibus que têm a necessidade de transitar neste local

estão passando Por transtornos.
solicitamos brevidade no atendimento, já que há muito tempo sofrem

com a falta da realizaçâo deste serviço'

Sala das SessÕes, em 15 de Março de 2022' il»rovado erti sessão do
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SILMA ROCHA ALVES

Vereadora-RePu bl icanos

-arnara MunictP'al
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