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ExcELENlísslrrlo SENHoR pRESTDENTE DA cÂmanR 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:

"Restauração de duas bocas de lobo, na rua Marechal Rondon, bairro São Pedro."

JUSTIFICATIVA

Em atendimento a reivindicação dos moradores, solicitamos a restauração de duas bocas

de lobo na rua Marechal 'Rondon, bairro São Pedro, conforme foto em anexo, as bocas

de lobo estão quebradas, não fazendo o escoamento da água da chuva, acumulando lixos

e causando mau cheiro na rua.
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Sala das Sessões, em 29 de abril de 2021.
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ExcELENTísstwto 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:

"Pavimentação Asfáltica, Avenida Souza Moreira, bairro Sanúa Luzia (uma das

avenidas principais que liga o bairro São Miguel a Santa Luzia)."

JUSTIFICATIVA

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

a Avenida Souza Moreira, bairro Santa Luzia, pois os moradores, bem como aos veículos e

transeuntes sofrem constantemente com a lama no período das águas e com a poeira no

período da estiagem, ocasionando problemas de saúde e também prejudica a

trafegabilidade.

Sala das Sessões, em 04 de maio de 2021.
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Barreiras, 04 de maio 2021.

Indicação.
Assunto: Pavimentação asfáltica.
Localidade: Avenida Souza Moreira, bairro Santa Luzia.
Encaminhado por: Vereador Rider Castro - DEM
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ExcELENrissrlro 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:

,,solicitação de um redutor de velocidade para a esquina da Prefeitura, Rua Edigar

de Deus Pitta, Loteamento Aratu."

JUSTIFICATIVA

Em atendimento a reivindicação dos moradores, solicitamos

de velocidade, a fim de reduzir acidentes, pois os condutores

velocidade, pondo em risco a vida das pessoas.

Sala das Sessões, em 04 de maio de 2021.

a implantação de um redutor

de veículos transitam em alta
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ExcELENTÍssrwro sENHoR pRESIDENTE DA cÂnaena 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:

',Encascalhamento e melhoria da estrada que liga Barreiras ao Arraial da Penha."

JUSTIFICATIVA

l"prÜ
lia:.

melhoria da estrada que liga Barreiras ao Povoado Arraial da Penha nesse município. Se

faz necessária a realizaçáo da manutenção dessa estrada, pois está em péssimo estado

de trafegabilidade.

iras - BA

Sala das SessÕes, em 04 de maio de 2021.
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ExcELENTÍsstlvlo SENHoR pRESTDENTE DA cÂruane DE vEREADoRES DE
BARREIR.AS.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 tndicação:

arnara Munici
Protqçolo
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"Mutirão de limpeza, no bairro Serra do Mimo.,,
Assinatura do Func

são-do
Àp

JUSTIFICATIVA

Em atendimento a reivindicação dos moradores, solicitamos a limpeza do bairro

Mimo, que contemple capina, varrição, recolhimento de lixos, entulhos, tocos e galhas e

retirada de lixos das bocas de lobos, pois esse bairro está sofrendo com as condições

precárias de limpeza, piejudicando 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 04 de maio de 2021.
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Barreiras, 04 de maio 2021.

lndicação.
Assunto: Mutirão de limpeza.
Localidade: Bairro Serra do Mimo.
Encaminhado por: Vereador Rider Castro - DEM
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ExcELENrisstlro SENHoR pRESTDENTE DA cÂrvrene 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:

"Reforma da unidade de Saude Romualdo Albernaz, no loteamento Flamengo."

srnara Munici
Protocolo
rm LJA /

JUSTIFICATIVA

Em atendimento a reivindicação dos moradores, solicitamos a reforma da Unidade de Saúde

Romualdo Albernaz, localizada no bairro Flamengo, onde se faz necessário uma renovação,

para que possamos oferecer melhores condições no atendimento aos pacientes da unidade.

Sala das Sessões, em 04 de maio de 2021.
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Barreiras, 04 de maio 2021.

lndicação.
Assunto: Reforma da Unidade de Saúde Romualdo Albernaz.
Localidade: bairo Flamengo.
Encaminhado por: Vereador Rider Castro - DEM


