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CNPJ: 16.256.893/0001 -70

ExcELENTísslruo 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." que, após deliberação e aprovação do Plenário, seja encaminhada ao Exmo. Sr.

Prefeito Municipal a seguinte lndicação:

"solicitação de iluminação pública para a rua Joaquim Neto, bairro Vila Brasil."

linara Muni

JUSTIFICATIVA Drotqqolo

Ém\\ /

Em atendimento a reivindicação dos moradores, solicitamos a regularizaçáo dos serviços de

iluminação pública pa.a a rua Joaquim Neto, bairro Vila Brasil, pois são essenciais para a

segurança dos munícipes. "A precariedade na iluminação pública propicia o aumento da

criminalidade, a insegurança dos moradores e também o uso, tráfico e comércio de drogas.

Nosso município tem sofrido com uma insegurança crescente. O serviço ineficiente de

iluminação apenas potencializa, não só o risco, mas também a sensação de insegurança e

vulnerabilidade entre os cidadãos. Esperamos que a situação seja regularizada."

Sala das SessÕes, em 05 de maio de 2021.
ê,crov
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Carnnra Tvlurtíryof {e Barreíras BA
CNPJ: 16.256.893/0001-7 O

ExcELENlÍssrrrro SENHoR pRESTDENTE DA cÂrrrlnl 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:

"Pavimentação com bloqueÍes, assenÍamento de meio fio e execução de esgoÍo

pluvial para o bairro Nova Conquista."

,lrnara Muni
Protqçlo
em \\ /JUSTIFICATIVA

Em atendimento a reivindicação dos moradores, solicitamos a pavimentação com

bloquetes, assentamento de meio fio e execução de esgoto pluvial para o bairro Nova

Conquista. O referido bairro encontra-se desprovido dessas estruturas, o acesso ás ruas

da comunidade tem sído dificultado pelos buracos, os esgotos a céu aberto, ponte em mal

conservação, ocasionando transtornos aos moradores e transeuntes.

Sala das SessÕes, em 10 de maio de 2021. oÊ rf

E CASTRO
. DEM
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Carnnra fulurtírtyof {p Barreíras BA
CNPJ: 16.256. 893/00O1 -7 O

ExcELENTíssrwro SENHoR pRESTDENTE DA cÂuenl 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:

"Realização de mutirão de limpeza na rua Anísio Teixeira, parque Novo Horizonte,

bairro São Miguel, que contemple capina, varrição, recolhimento de lixos, entulhos,

com auxílio de caminhões, roçadeiras, reúroescavadeiras e acompanhamento de

fi.scaÍs, para que, poprirção não joguem entulhosnesse terrenos."

JUSTIFICATIVA
árnara Munt

Protocolo
r'ni!-l
Assinatura do Func

Em atendimento a reivindicação dos moradores, solicitamos a realização do mutirão de

limpeza para a rua Anísio Teixeira, bairro São Miguel, que 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 06 de maio de 2021.

d,: er11 sessão do
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Carnnra Tvlurtbryot{p Barueíras tsA
CNPJ: 16.256.893/0001 -70

ExcELENrissrruo SENHoR pRESTDENTE DA cÂrvrane 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:

"Construção de quadra poliesportiva, na praça da rua Valdelicio Moreira, bairro

Flamengo."

;âmara Muni ras-b
Protqqolo
em \I/JUSTIFICATIVA

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

poliesportiva, para a rua Valdelicio Moreira, bairro Flamengo. Conforme imagem em anexo,

a praça dessa rua está em desuso, e a construção de quadra poliesportiva trará maior

qualidade de vida à população que terá um local apropriado para realizar suas atividades

esportivas e concomitantemente conduzirá a aqueles moradores uma melhoria na saúde.

Agregando benefícios à comunidade e a possibilidade de envolver jovens e crianças em

atividades esportivas e de lazer.

Sala das SessÕes, em 10 de maio de 2021 .
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ExcELENTíssrruo SENHoR pRESTDENTE DA cÂmana 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:

"Reforma e revitalização da praça, calçamento, iluminação, paisagismo e

arborização na rua Dudu Coité, bairro Jardim Ouro Branco"

,ara Muntci

JUSTIFICATIVA

rtrlra do Func

Em atendimento a reivindicação dos moradores, solicitamos a reforma e revitalização da

praça, na rua Dudu Coité, bairro Jardim Ouro Branco, incluindo calçamento, iluminação,

paisagismo, arborização e implantação de equipamentos para a prática esportiva,

oferecendo espaço de lazer, promovendo a cidadania por meio de convívio entre os

moradores locais.

Sala das SessÕes, em 10 de maio de 2021.
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or- DEM
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Cantnra ivlurtkryof [e tsarreíras BA
CNPJ: 16.256. 893/0001 -7 O

ExcELENTÍssuvto SENHoR pRESTDENTE DA cÂrunna 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:

"lnstalação de parada de ônibus para abrigar os passageiros na entrada do Labelle
que dão acessos aos povoados Fazenda Agua Salgada, Sucuriú, Val da Boa
Esperança e outros povoados da Zona rural desse município."

riltdta iviuni

JUSTIFICATIVA Prot0colo
t'n\\-t

Em atendimento a reivindicação dos moradores, solicitamos a instalação de um abrigo de
passageiros, (ponto de ônibus), na entrada do Labelle, que dá acesso aos povoados
Fazenda Agua Salgada, Sucuriú, Val da Boa Esperança e outros povoados da zona rural
desse município. Moradores estão sem abrigo, conforme fotos em anexo.

Sala das SessÕes, em '10 de maio de 2021.
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Cantara Tvlurtírtyot f,e tsarreíras BA
CNPJ: 16.256. 893/0001 -7 O

ExcELENTÍssrtro SENHoR pRESTDENTE DA cÂuanl 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:

"Realização de mutirão de limpeza em todo o bairro Morada Nova, que contemple

poda de árvores, troca de lâmpadas, capina, varrição, pintura de meio fio,

recolhimento de lixos, entulhos, úocos e galhos e retirada de lixo das bocas de lobo,

com auxílio de caminhõeg roçadeiras e retroescavadeiras entre outras agões."

JUSTIFICATIVA

Em atendimento a reivindicação dos moradores, solicitamos a realização do mutirão de

limpeza no bairro Morada Nova, o qual está sofrendo com as condições precárias de

limpeza, prejudicando a trafegabilidade das pessoas nas redondezas, permitindo a

propagação de criadouros de mosquitos e até mesmo trazendo a sensação de insegurança

aos moradores.

Sala das SessÕes, em 06 de maio de 2021.

,ildio lvlunlClP
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Carnnra Jvlurtíryof fe Barreíras BA
CNPJ: L 6.256. 893/00 Ol -7 O

ExcELENTísstwro SENHoR pRESTDENTE DA cÂuann 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 e encascalhamento da rua Teodoro Sampaio, no bairro Morada

Nova."

JUSTIFICATIVA

Em atendimento a reivindicação dos moradores, solicitamos os serviços de limpeza e

encascalhamento da Rua Teodoro Sampaio, bairro Morada Nova, conforme fotos em

anexo, encontra-se em situação irregular. No período chuvoso se forma em quase toda a

rua poças de água da chuva, proliferando os focos de dengue, dificultando também a vida

dos pedestres e até mesmo os condutores de veículos nos desvios de buracos; como

também no período de estiagem, a poluição, muita poeira, ocasionando mais um problema

de saúde pública.

Sala das Sessões, em 11 de maio de 2021.

rirldfa MUn

Protqqolo
ern \\ 1
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Cantnra Svlurtíryof fe tsarreíras BA
CNPJ: 16.256.893/0001 -70

ExcELENTísstwlo SENHoR pRESTDENTE DA cÂuaRl 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:

"Pavimentação asfáltica com bloqueúes e assenúamento de meio fio, para a rua

Roberto Prata, bairro São Pedro."

JUSTIFICATIVA

Em atendimento a reivindicação dos moradores, solicitamos a pavimentação asfáltica com

bloquetes e assentamento de meio fio, para a rua RobeÉo Prata, bairro São Pedro, (fica

na saída para Riachão das Neves, entre a Madeireira São Francisco e a Policlínica).

Esse é um dos pequenos trechos que ficou sem pavimentação, já foi realizado as

intervençÕes da água pluvial, faltando apenas o asfalto para essa referida rua. Conforme

foto em anexo, a rua encontra-se desprovida dessas estruturas e o acesso a comunidade

têm sido dificultadas pelos buracos, ocasionando transtornos aos moradores e

transeuntes.

Sala das Sessões, em 11 de maio de 2021.

-arndÍil Munici
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