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ExcELENTÍsstwto SENHoR pRESTDENTE DA cÂnaana DE vEREADoREs Do
IVI U I,IICíPIO DE BARREIRAS/BA.

A Vereadora abaixo assinado no uso de suas atribuiçôes legais e regimentais, vem
requerer a-Vossa Excelência que, após deliberação e aprovação do plenário, seja

€ncaminhada ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal a seguinte índicação:

"tndica que seja feita a timpeza de todos os canais existentes na cidade de
Barreiras.,,

Justificativa

Faz-se necessária a limpeza dos canais que atendem os bairros vila Brasil, são
Miguel, Morada Nova Vila Júri e Loteamento São Paulo, como também a rede de

{renagem que fica às margens da BR 135 e atende aos bairros, Vila Rica, Vila Amorim
e Vila dos Funcionários. Considerando a situação em que eles se encontram, onde
demonstramos

N, atual situação, as

nas ' 
fotografias

comunidades ficam vulneráveis a doenças e mosquitos,
agravando--se sempre no período do verão, onde a proliferação de insetos ocorre com
mais facilidade.
outro ponto em relevância são as enchentes, pois em tempo de chuvas, que está
próximo, as valas nesta situação, não conseguiriam suportar o acúmulo de água,
transbordando.

Assim, para evitar danos e problemas à população, é de extrema necessÍdade a
providência da limpeza das valas.

lsto posto, soricito aos nôbres pares, a unânime aprovação com o
posterior encaminhamento do expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal.
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Sala das Sessões, 04 de outubro de 2021.
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ExcELENTíssrwro SENHoR pRESTDENTE DA cÂmene

VEREADORES DO TTIUruICÍPIO DE BARREIRAS/BA.

DE

A Vereadora abaixo assinado no uso de suas atribuiçÕes tegais e regimentais,

vem requerer a Vossa Excelência que, após deliberação e aprovação do

Plenário, seja encaminhada ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal a seguinte

indicação:

"lndica que seja feito tombamento das ruínas do antigo Matadouro."

Justificativa

As Ruínas do antigo Matadouro de Barreiras é um monumento histórico,

árquitetônico, ambiental, arqueológico e cultural de Barreiras. Além de ser um

belo cartão postal de nossa cidade. Foi solicitado por alguns barreirenses que

se preocupam em preservar e manter a memória de nosso patrimônio histórico.

Sala das SessÕes, 20 de setembro de 2021.
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