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ExcELENTísstnao SENHoR pRESTDENTE DA cÂrtaena 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:

"lmplantação de um redutor de velocidade na rua Quintino Bocai(tva, bairro Vila

Brasil, nesúe município."

JUSTIFICATIVA

Em atendimento a reivindicação dos moradores, solicitamos a implantação de um redutor

de velocidade, para a rua Quintino Bocaiúva, bairro Vila Brasil, a fim de reduzir acidentes,

pois os condutores de veículos transitam em alta velocidade, pondo em risco a vida das

pessoas que por ali passam.

Sala das Sessões, em 25 de agosto de 2021.

É casrno
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ExcELENTíssrvro SENHoR pRESTDENTE DA cÂulna 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:

"Solicitação de um contêiner de lixo para a esquina da rua B, em frente ao Açougue

D'FR OS, bairro Baraúna."

:rots ivlunici

JUSTIFICATIVA

Esta solicitação se faz necessária, pois não há lixeira no local para a colocação dos lixos

oriundos dos moradores que residem proximo a este local.

A instalação desse contêiner facilitará a coleta de lixo, pois em vez de colocarem os sacos

de lixo nas calçadas, correndo o risco dos cachorros rasgarem, o lixo seria recolhido de

uma só vez pelo caminhão, não ficando sacos de lixo espalhados pelas ruas, com isso o

ambiente ficaria limpo, evitando proliferação de doenças.

Sala das Sessões, em 23 de agosto de 2021.
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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:

"Construção de Campo de Futebol, no Povoado Boqueirão do Rodrigo, zona rural
desse município."

JUSTIFICATIVA

Em atendimento a solicitação dos moradores, pedimos a construção de um campo de

futebol, no Povoado Boqueirão do Rodrigo, zona ruÍal desse município. Salientando a

importância do esporte, essa obra contribuirá para a saúde do cidadão, 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

para a população que terá um local apropriado para realizar suas atividades esportivas e

eventos que mobilize a comunidade.

Sala das Sessões, em 23 de agosto de 2021.
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