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ExCELENT|SSITUO SENHOR PRESIDENTE DA cÂUeRa DE EREADORES

DE BARREIRAS . ESTADO DA BAHIA

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

,,Serviços de Tapa buracos na Avenida Benedito Silveira, esquina da Praça

castro Alves e esquina com a Farmabem, bairro centro."
ÀPro;E

JUSTIFICATIVA

Em atendimento a solicitação dos comerciantes e moradores, demandamos

serviço de tapa buracos, na Avenida Benedita Silveira, esquina da Praça Castro

Alves e esquina da farmácia Farmabem, bairro Centro. Se faz necessário a

realizaçâo desses serviços, pois devido as chuvas na região, o local encontra-

se com esse buraco aberto, (conforme fotos em anexo), podendo ocasionar

acidentes, o setor de infraestrutura colocou uma areia para tapar o buraco, mas

a chuva escoou. Dessa forma contamos com a aprovaçáo dessa indicação para

que o serviço seja realizado o mais breve possível.

Sala das SessÕes, em 01 de fevereiro de 2022.
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\§ ExcELENrisstruo SENHoR pRESTDENTE DA cÂulRa 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:

"Requalificação asfáltica na Avenida Souza Moreira

Luzia,"

(Mandacaru), bairro SanÍa

JUSTIFICATIVA

Em atendimento a solicitação dos transeuntes e moradores da Avenida

Moreira, (Mandacaru), demandamos a requalificação asfáltica desta Avenida, pois se

faz necessário a realização desses serviços, que apos as fortes chuvas na região, o

local se encontra com uma grande quantidade de buracos e erosÕes que dificultam o

tráfico de veículos.

Essa medida visa melhorar a infraestrutura da nossa cidade, oferecer melhores

condiçÕes de vida para a população, e também contribuir para o desenvolvimento

econômico e social do local.

-âmara Munici

En
Sala das SessÕes, em 01 de fevereiro de 2022
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ExcELENrissuvro SENHoR pRESTDENTE DA cÂuene 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 reparo na fossa que está com vazamento,

Francisco de Lima, rua Argentina, bairro Boa Sorte."

na escoía Joaquim

JUSTIFICATIVA

Em atendimento a reivindicação dos moradores, solicitamos o reparo na fossa, da escola

Joaquim Francisco de Lima, rua Argentina, bairro Boa Sorte, conforme foto em anexo, a

fossa está com vazamento, causando mau cheiro e desconforto aos usuários, funcionários

e alunos, solicitamos que este serviço seja realizado o mais urgente possível, e de

preferência antes da conclusão da pavimentação em bloquete que está sendo realizada

nessa rua.

Sala das Sessões, em 01 de fevereiro de 2022.
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ExcELENrisstulo 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 roçagem do mato ao redor da Praça da lgreja Sanúo Antônio, bairro Boa

Sorúe. "
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JUSTIFICATIVA

A presente indicação motiva-se no fato de que a referida praçà-se encontra com'

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 informaçôes supracitadas e a pedido da população, é que solícito ao Poder

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

redor da Praça da lgreja Santo Antônio, bairro Boa Sorte.

Sala das SessÕes, em 01 de fevereiro de 2022.
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ExcELENTíssIT,ío SENHoR PRESIDENTE 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, apos deliberação e aprovação do Plenário, seja encaminhada ao Exmo. Sr'

Prefeito Municipal a seguinte lndicação:

"Melhoria na estrada que dá acesso

entrada na BR 135 até o Povoado."

ao cantinho do Senhor dos Aflitos, desde a

JUSTIFICATIVA

A presente indicação tem por finalidade atender as reclamações dos fiéis e moradores,

solicitam a melhoria desta estrada que dá acesso ao cantinho do Senhor dos Aflitos, desde

a entrada na BR 135 ate o povoado, com urgência, pois o local encontra-se em condiçÕes

precárias de trafego, com muitos buracos e com a chegada da chuva se formaram muitas

crateras e poças de lama.

Diante do exposto, solicitamos aos responsáveis o pronto atendimento e também aos nobres

pares a aprovação da presente indicação.

Sala das SessÕes, em 01 de fevereiro de 2022.
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ExcELENTissIIvIo SENHoR PRESIDENTE DA CÂTVIENA 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:

,,Restauração da boca de lobo, na rua Atautfo Alves, bairro Vila Brasil."

JUSTIFICATIVA

Em atendimento a reivindicação dos moradores, solicitamos a restauração da boca de

na rua Ataulfo Alves, bairro Vila Brasil, conforme foto em anexo, a boca de lobo está

danificada, não fazendo o escoamento da água da chuva, criadouro de mosquitos,

transmissores de doenças como dengue, zika e Chikungunya, causando mau cheiro e

podendo ocasionar acidentes aos cidadãos.

Sala das SessÕes, em 01 de fevereiro de 2022.
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