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ExcELENrisstwro 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, após deliberação e aprovação do Plenário, seja encaminhada ao

Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte lndicação:

"Limpeza e revitalização da Praça em frente à lgreja Batista da Vitória, na Avenida

ACM."

JUSTIFICATIVA

A presente indicação motiva-se no fato de que a referida praça se encontra com mato,

havendo necessidade de manutenção. O mato acaba atraindo animais peçonhentos, a

falta de limpeza gera transtornos aos moradores e transeuntes, pedimos em caráter de

urgência que seja feita a limpeza e manutenção dessa praça, visando melhorias a

população.

Diante das informaçÕes supracitadas e a pedido da população, é que solícito ao Poder

Executivo Municipal, as providências necessárias, para realizaçáo das manutençÕes ao

redor da Praça, em frente à lgreja Batista da Vitória, avenida ACM.

Sala das SessÕes, em 01 de fevereiro de 2022.
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ExcELENTÍsstwlo 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:

"Limpeza do espago e a construção de campo de futebol, na Fazenda Tamanduá, Val

da Boa Esperança, zona ruraldesse município.',

JUSTIFICATIVA

Em atendimento a solicitação dos moradores, pedimos a limpeza e a construção de um

campo de futebol, na Fazenda Tamanduá, Comunidade do Val da Boa Esperança, zona
rural desse município. Salientando a importância do esporte, essa obra contribuirá par2 a

saúde dos cidadãos, além do fator da inclusão social e considerando que a referida

localidade é carente de opção de lazer com o agravante da distância do município. Este

espaço proporcionará maior qualidade de vida paru a população que terá um local

apropriado para realizar suas atividades esportivas e eventos que mobilize a comunidade.

Sala das SessÕes, em 10 de fevereiro de 2022.
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exceleNtísstMo SENHoR pRESTDENTE oa cÂr'ínRa 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:

"Serviço de limpeza, retirada de entulhos e roçagem do mato no bairro Parque da

Cidade."

JUSTIFICATIVA

A presente indicação motiva-se no fato de que o referido bairro se encontra com muito

mato, havendo necessidade de roçagem. O mato acaba atraindo animais peçonhentos, a

falta de limpeza gera transtornos aos moradores e transeuntes, pedimos em caráter de

urgência que seja feita a limpeza desse local, visando melhorias a população.

Diante das informações supracitadas e a pedido da populaçáo, e que solícito ao Poder

Executivo Municipal, as providências necessárias, paÍa realizaçáo desses serviços no

bairro Parque da Cidade.

Sala das Sessões, em 02 de fevereiro de2022.
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ExcElENrisslruo SENHoR pRESTDENTE DA cÂrtlrnna DE vEREADoREs DE
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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 em toda estrada vicinal que dá acesso a Comunidade Rio de Pedras e

Campuerê, zona rural desfe município."

JUSTIFICATIVA

A referida estrada, encontra-se danificada, prejudicando 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.

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

nos colocamos a disposição para trabalharmos juntos em prol do desenvolvimento de

Barreiras,

Sala das Sessões, em 02 de fevereiro de 2022.
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exceuurisstmo SENHoR pRESIDENTE oe cÂuenn DE vEREADoRES DE

BARREIRAS-ESTADO DA BAHIA

O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas akibuiçôes 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:

"Limpeza e poda de áwores em torno do Lar Batista, na rua Pedro de Oliveira, bairro

Antônio Geraldo."

JUSTIFICATIVA

p 21;1r.3 {1 =,11ri - n

A presente indicação motiva-se no fato de que a rua Pedro de Oliveira, bairro Antônio

Geraldo, em torno do Lar Batista, se encontra com necessidade de poda de árvores,

capina e limpeza do local. O mato acaba atraindo animais peçonhentos, a falta de limpeza

gera transtornos aos moradores e transeuntes, pedimos em caráter de urgência que seja

feita a limpeza e manutençáo dessa rua, visando um espaço limpo e seguro para a

população.

Sala das Sessões, em 10 de fevereiro de2022.
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ExcELENTísslwlo SENHoR pRESTDENTE DA cÂmana DE vEREADoRES DE
BARREIRAS.ESTADO DA BAHIA

O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuiçoes 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:

"Que seja feita a dedetização com carro fumacê no Povoado Rio de Pedras."

JUSTIFICATIVA

Atendendo ao apelo da Comunidade Rio de Pedras, solicitamos a dedet izaçáo e o carro

fumacê como uma das açÕes de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da

dengue, Zika e Chikungunya, que causa sérias doenças e tiram o sossego das famílias.

Ciente, que o carro fumacê não é a solução para o combate ao mosquito, sua ação é
temporária e pontual. Esse não é o método ideal para acabar com o mosquito Aedes

aegypti e outros mosquitos que carregam vírus perigosos.

Nosso trabalho deve ser continuo e amplo. Devemos unir todos os esforços possíveis no

combate ao mosquito: poder público, iniciativa privada e toda a população.

A união é a solução ideal para combatermos esse e qualquer outro mal, em favor da saúde

e de nossas famílias.

uiÍlôl'â MuniciP

Sala das SessÕes, em 01 de fevereiro de 2022.
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ExcELENrissuvlo 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:

"Colocação de mais posÍes de iluminação na Avenida Rio Grande, rlta Maria da Glória,

rua José Maria de Atbuquerque e em todo o bairro Antônio Geraldo."

JUSTIFICATIVA

Em atendimento a reivindicação dos moradores, solicitamos a colocação de mais postes e

lâmpadas em todo o bairro Antônio Geraldo. A iluminação desse bairro está insuficiente,

e esse serviço é essencial para a segurança dos munícipes. "A precariedade na iluminação

publica propicia o aumento da criminalidade, a insegurança dos moradores e também o uso,

tráfico e comercio de drogas. Nosso município tem sofrido com uma insegurança crescente.

O serviço ineficiente de iluminação apenas potencializa, nâo so o risco, mas também a

sensação de insegurança e vulnerabilidade entre os cidadãos. Esperamos que a situação

seja regularizada."

Sala das SessÕes, em 01 de fevereiro de 2022.
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