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ExcELENTÍssrulo sENHoR pRESTDENTE DA
VEREADORES DE BARRETRAS ESTADO DA BAHIA.

A vereadora que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais e
regimentais vem requerer a V. Exa. que após a deliberação e a aprovação do
Plenário, seja encaminhada ao Exmo. sr. prefeito Municipar, JoÃo BARBOSA
DE SOUZA SOBRTNHO a seguinte indicação;

"Patrolamento e encascalhamento de estrada vicinal do trecho que liga o
Km 35 da rodovia BR-o2o até a Fazenda Martim, em área rurar, nesÍe
município de Barreiras-BA',. Ap

Justificativa po

os serviços de manutenção de estradas rurais são de

deslocamento de pessoas e produtos em um munÍcipio. A conserva

de um modo geral disponibiliza uma melhor trafegabilidade possibilitanoo m)is
conforto, segurança e agiridade para os cidadãos. Ressarta-se que esta é a
única via de acesso de uma região que possui mais de 60 famílias que vivem
em pequenas comunidades, além de muitas fazendas que utilizam da mesma
para escoar a produção que com o tempo foi se deteriorando e, com as

chuvas, agravou-se ainda mais a situação. Por estes e outros motivos, justifica-

se a celeridade e urgência da execução desta importante obra, pois conforme
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já mencionado devido ás chuvas, formam-se imensas poças d.água,

dificultando o trânsito e o deslocamento de todos que necessitam daquela via.

Pelo exposto, solicito ao Executivo Municipat o pronto atendimento e também

aos Nobres Pares a aprovação da presente lndicação.

Sala das SessÕes em, 15 de fevereiro de 2021.

Maria Carneiro de Souza
Vereadora-AVANTE
lveteMarleC.ds§ouaRloudl 

\'

Vereadon'AVNTE
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ExcELENTíssrruo SENHoR pRESIDENTE DA
VEREADORES DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

cÂrrrana DE

A vereadora que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais e

regimentais vem requerer a V. Exa. que apos a deliberação e a aprovação do

Plenário, seja encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, JOÃO BARBOSA

DE SOUZA SOBRINHO a seguinte indicação:

"Patrolamento e troca de lâmpadas na Rua Holanda, bairro Barreiras l, ao

lado do muro do 40 Batalhão de Engenharia de Construção - 40 BEC,

nesúe município de Barreiras-84".

Justificativa

Os serviços de manutenção de avenidas,

importância para agregar qualidade de vida aos munÍcipes de uma forma geral.

A conserva destes logradouros oportuniza uma melhor trafegabilidade

possibilitando mais conforto, segurança e agilidade para os cidadãos. Dentro

deste contexto de mais segurança, a iluminação pública tem um peso

importante uma vez que é essencial para que os moradores desfrutem

plenamente do espaço público no período noturno. Destaca-se que a melhoria

da qualidade dos sistemas de iluminação pública melhora a imagem da cidade

o que pode contribuir para o desenvolvimento econômico e social, ou seja,

representa direta ou indiretamente benefícios para todos.
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Pelo exposto, solicito ao Executivo Municipal o pronto atendimento e também

aos Nobres Pares a aprovação da presente lndicação.

Sala das Sessões em, 15 de fevereiro de 2021.

Vereadora-AVANTE
lvete Maria C. de Souza Rjcardi

Vereadora -AVANTE

lvete Maria Carneiro de Souza Ricardi
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