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ExcELENTÍsslvto SENHoR PRESIDENTE DA

VEREADORES DE BARREIRAS-BAH IA

cÂnnlna DE

A vereadora Maria das Graças Melo, no uso de suas atribuições legais e reginlentais.

vem requerer a Vossa Excelência que, apos deliberação e aprovação do Plenário' se.ia

encaminhada ao Exmo Sr. Prefeito Municipal a seguinte lndicação:

"INDICA EM CARÁTER DE URGÊNCIA A PREMENTE NECESSII)ADE DE

rROCEDER A REALIZAÇ^O DE LIMPEZA GERAL DOS LOTES B Ánnas

PUBLICAS (06 ROTATÓRIAS E 06 SUPER QUADRAS PUBLICAS) NO

BAIRRO RESIDENCIAL CIDADE NOVA NESTA CIDADE'"

dia;
t"I

JUSTIFICATIVA:

A permanência de matagais às margens de vias publica. mun s. bem

como, em terrenos baldios, vem causando transtorno as pessoas que convi

imediações, sobretudo, trata-se de um problema de saúde pública.

O Município tem que adotar um planejamento efrçaz para manter as áreas e vias

públicas totalmente limpas durante todos os meses do ano, uma vez que' e de

responsabilidade do executivo, sobretudo, para servir de exemplo para as pessoas que

possuem seus imóveis e que estão necessitando de limpeza. proporcionando assim. uma

maior qualidade de vida aos moradores e zelando pela amenização dos problenlas

acerca da proliferação de doenças advinda da ausência de higienizaçáo das áreas

públicas e também das particulares.
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Os terrenos baldios deverão ser tratados com um mecanismo que impeça a sua

reincidência, uma vez que, é necessário que se tenha consciência de suas obrigações

acerca da higienizaçáo de suas propriedades, por isso, requer que seja feito um

planejamento de parceria com o proprietário para se chegar a uma solução que venha

beneficiar tanto o proprietário gomo o poder público como um todo, uma vez que. trata-

se de interesse da coletividade.

Portanto, pedimos encarecidamente que seja sanado o problema, gerando tranquilidade"

saúde e bem estar à população.

Sala das Sessões, em I 8 de Fevereiro de 2021.

Maria Das Graças NÍffÚ,uDíEspírito Santo

Vereadord- DEM
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EXCELENTÍSSTTVTO SENHOR

BARREIRAS-BAHIA

pRESIDENTE DA cÂmana DE vEREADoRES DE

A vereadora Maria das Graças Melo, r'lo uso de suas atribuições legais e regimentais. vem

requerer a Vossa Excelência que, após deliberação e aprovação do Plenário, seja encarnitrhada ao

Exmo Sr. Prefeito Municipal a seguinte Indicação:

"INDICA A NECESSIDADE DE PRoCEDER CoM LIMPEZA EM TODA NXTNNçÃII

DAS MARGENS DA AVENIDA JOSÉ GONÇALVES CHAGAS FILHO, AO LADO DO

BAIRRO ALPHAVILLE E DA LOJA HAVAN LOCALIZADA NESTA CIDADE''.

JUSTIFICATIVA:

A permanência de matagais às margens de vias publica, nas áreas tnunicipais. vetn causatt«Jo

transtorno as pessoas que convivem nestas imediações, sobretudo, trata-se de um problema de

saúde pública.

O Município tem que adotar um planejamento eficaz para manter as áreas e vias públicas

totalmente limpas durante todos os meses do ano. uma vez que, e de responsabilidade do

executivo, sobretudo, para servir de exemplo para as pessoas que possLlem seus imóveis e que

estão necessitando de limpeza, proporcionando assim. unta tnaior qualidade «Je vida aos

moradores e zelando pela amenização dos problemas acerca da proliferação de cloenças advinda

da ausência de higienização das áreas públicas e também das particulares.

Portanto, a limpeza das margens da via citada, certamente irá amenizar as dificuldades da

comunidade. Na certeza que o executivo municipal. não medirá esforços para o atenditnento desse

anseio da comunidade, manifesto meus mais sinceros agradecirlentos em nome da população

Barreirense.

Sala das Sessões, em22 de Fevereiro de 2Ç$"
'lial

oem

i'"!i,ú,i

^;,il §.
Maria Das Graças rfffDín.pirito Sanio

Vereadorff DEM

I
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ExcELENTÍsstvto sENHoR PITESIDENTE DA cÂnnana DE

VEREADORES DE BARREIRAS-BAHIA

A vereadora Maria das Graças Melo, no uso de suas atribuições legais e

regimentais, vem requerer a Vossa Excelência que. após deliberação e aprovação

do Plenário, seja encaminhada ao Exmo Sr. PreÍ-eito Municipal a seguinte Indicação:

"INDICO A CruaçÃO DE UM LINK NO SITE DA PREFEITURA

MUNICIPAL, PARA QUE A POPULAÇÃO TNNHA ACESSO E REALIZE

OS pEDIDOS DE TROCAS/MANUTENÇÔBS DE lÂrvlp4onS Do

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NOS BAIRROS DA CIDADE".
..r-.-r:ovado elÀsÍ

JUSTIFICATIVA:

O envio dessa indicação, deve-se ao Íàto de que a vereadora que subscreve está

procurada diariamente pelos moradores de diversos bairros de barreiras. pedindo que a

mesma interceda junto ao poder público, pois os mesmos vêm sofrendo com a ausência

de luminárias nas vias públicas, e insegurança causada pela ausência de iluminação no

local. Essa situação vem favorecendo as ações de vândalos, onde, as pessoas que trafegam

no período noturno tomam-se vulneráveis a assaltos. causando pânico e desconforto dos

moradores de diversas localidades'

E importantíssimo que o Poder Público olereça um serviço de iluminação pública de

qualidade, pois, é essencial para aqualidade de vida e na promoção da segurança pessoal

e do patrimônio do muníciPe.

l<a'-*XA- +=t(ê-n§'
Assinatura do Funci^narto
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A medida se faz necessária, para prestar um melhor atendimento a nossa população que

tem encontrado dificuldades para ser atendida pelo poder público e setor de iluminação

pública da nossa cidade. Além disto será um canal de informação que poderá trazer mais

agilidade nos serviços de manutenção na Iluminação Pública.

Portanto, pedimos encarecidamente que seja sanado o problema, gerando tranquilidade e

bem estar à população.

Sala das Sessões. em 23 de Fevereiro de 2021.

Maria Das Graça , 
Wú-"spírito 

Santo

Vereadofá- DEM
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