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EXCELENT|SSIUIO SENHOR PRESIDENTE DA CÂTUINA 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, seja encaminhada ao

Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte lndicação:

,,solicitação de máquina para limpeza atrás das casas do bairro Arboreto ll' que

contemple desasso reamento, capina, recolhimento de lixos' entulhos' com auxílio de

caminhões e roçadeiras."

JUSTIFICATIVA

Em atendimento a reivindicação dos moradores, soricitamos a rearizaçáo do mutirão de

limpeza para o bairro Arboreto ll, é necessário uma máquina para a limpeza em frente

essas casas, pois 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 na porta de

suas casas e para prevenção de doenças'

Sala das Sessões, em 17 de novembro de 2021'

essã
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EXCELENTÍSSITTIIO SENHOR PRESIDENTE 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 Indicação:

,,Construção de praça com academia ao ar livre, ao lado do posÍo de saúde em

construção, no bairro Boa Sorte."

JUSTIFICATIVA

Em atendimento a reivindicação dos moradores, solicitamos a construção de uma praça

com academia ao ar livre, na rua do Posto de Saúde em construção no bairro Boa Sorte'

Essa área está baldia e teria como objetivo dar vida ao local, proporcionando espaço de

convivência e lazer com maior qualidade de vida paÍa a população que terá um local

apropriado para realizar suas atividades esportivas e concomitantemente conduzirá a

aqueles moradores uma melhoria na saude'

Sala das Sessões, em 17 de novembro de 2021'

Avenida Clériston Andrade, 1 .353 - Bairro São Miguel - Tel: (77) 361 1-9600 - Fone/Fax: (77) 3611.9628
Home Page: www.camaradebarreiras.ba. gov.br Ouüdoria: 0800-075-810 I


