
Cavnara Svluttícíyaf le tsarreíras - tsA
CNPJ: 16.25 6.893/0001 -70

excelerutíssttr|o sENHoR pRESIDENTE, DA cÂnanRa 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, após deliberação e aprovação do plenário, seja
encaminhado ao Exm". Senhor Prefeito Municipal, a seguinte indicação:

"euE sEJA FEtrA A necueeneçÃo esrÁtlca NA RUA HoLANDA, No
BAIRRO BARREIRAS I, NESTA CIDADE."

Justificativa

É 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 automóveis.

Contudo, a recuperação da pavimentação asfáltica promoverá aos
moradores e usuários da via, boas condições de hânsito e mobilidade ao local,
beneficiando motoristas e pedestres.

Sala das Sessões, em 10 de maio de 2022.
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O vereador abaixo assinado, no uso de suas atribuições legais e regímentais, vem
requerer a V.Exm. Que, após deliberação e aprovação do plenário, seja encaminhado ao
Exmo. Senhor Prefeíto Municipal, a seguinte indicação:

"QUE SEJA FEITO O ESTUDO QUE VtABtLtZE A COLOCAÇÃO DE TAMPA E A
MANUTENÇÃO DO BUEIRO/BOCA DE LoBo LocALIzaoó NA RUA MoNTES
cLARos, coNDoMÍnto ttossA GASA, NESTE MuNtcÍpto ,,

Justificativa

A presente proposição atende reivindicação de moradores da região, uma vez que
a ausência da tampa da boca de lobo propicia não so o acumulo de lixo e de animais
peçonhento, como também aumenta significativamente o risco de acidentes envolvendo
principalmente crianças e idosos que ali circulam. Portanto, visando atender os anseios
de nossa população, solicito aos nobres pares a aprovação da presente indicação e
providências do Poder Executivo Municipal.

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.Exm. Que, após deliberação e aprovaçáo do plenário' seja

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

..COLOCACÃO DE UM POSTE DE LUZ NA RUA UBERABA' NO BAIRRO

LOTEAMEúTO SÃO PAULO, NESTA CIDADE."

Justificativa

O serviço acima mencionados necessitam urgente de uma solução' pois a

mesmatrazdesconfortoparaosmoradoresquealitransitam,gerandovários
furtos naquela localidade

Sala das Sessões, em 10 de maio de2022'
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A vereadora abaixo assinado, no uso de suas atribuiçÕes legais e regimentais,
vem requerer a Vossa Exa. que, após deliberaçáo e aprovação do plenário,

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

"coLocAçÃo DE uM posrE oE LUz NA RUA sÃo LouRENo, No
BAIRRO VILA AMORIM , NESTA CIDADE."

Justificativa

Os moradores do referido local veem sofrendo com a falta de
iluminação na via pública, devido a falta de um poste de luz no local. Essa
situação vem favorecendo as açÕes de vândalos, onde as pessoas que por ali
trafegam no período noturno tornam-se vulneráveis a assaltos, causando
pânico e desconforto dos moradores daquele região.

Sala das Sessões, em 11 de Maio de 2022.

srLMA R#i[ALVES
Vereadora - Republicanos
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A vereadora abaixo assinado, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
vem requerer a Vossa Exa. que, após deliberação e aprovação do plenário,

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

"coNcLusÃo DA CALÇADA Ao
PROFESSORA CLEONICE LOPES,

CIDADE. ,,

REDOR DA ESCOLA MUNICIPAL
NO BAIRRO VILA RICA, NESTA

Justificativa

Considerando que a calçada de pedestres já foi construída até certo
trecho, o risco de acidentes que pedestres e alunos tem que enfrentar
diariamente ainda existe ao passar pela mesma. Solicitamos a conclusão da
referida calçada por ser um local de intenso movimento.

Sala das Sessões, em 'l 1 de Maio de 2022.
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SILMA RÕÊ}+A ALVES
Vereadora-Repu blicanos
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