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ExcELENTísslruo sENHoR pRESTDENTE
VEREADORES DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.
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DE

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:

"Arruamento da Avenida Dona vitatina, rocarizada no Bairro Morada
Nobre, nesÍe município de Barreiras-BA,'.
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Justificativa

Tendo como objetivo o atendimento da demanda Oos màãíáres da rua
citada venho através deste solicitar o arruamento da Avenida Dona Vitalina que
consiste na execução de um projeto urbanístico para abertura da via, para que
seja possível a rerocação dos postes de energia por conta da coerba. A
Associação de Moradores do Bairro Morada Nobre já solicitou formalmente
junto a Coelba o realínhamento dos postes que alegou impossíbilidade por
conta da falta da execução do projeto de arruamento. os servíços de
manutenção de avenidas, rurais e praças são de suma importância para
agregar quaridade de vida aos munícipes de uma forma gerar. A conserva
destes logradouros oportuniza uma melhor trafegabilidade possibilitando mais
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conforto, segurança e agilidade para os cidadãos. Dentro deste contexto de
mais segurança, a iluminação pública tem um peso importante uma vez que e
essencial para que os moradores desfrutem plenamente do espaço público no
período noturno. Destaca-se que a methoria da qualidade dos sistemas de
ilumínação pÚblica melhora a imagem da cidade o que pode contribuir para o
desenvolvimento econômico e sociat, ou seja, representa direta ou
indiretamente benefícios para todos.

Pelo exposto, solicito ao Executivo Municipal o pronto atendimento e também
aos Nobres Pares a aprovação da presente lndicação.

Sala das Sessões em, 2g de junho de 2021.

lvete Maria Carneiro de Souza Rica
Vereadora-AvANTE
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EXCELENTÍSSIrrIO SENHOR PRESIDENTE DA CÂUAne
VEREADORES DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

DE

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 Municipal, JOÃO BARBOSA

DE SOUZA SOBRINHO a seguinte indicação:

"Limpeza da Rua do canal da Vila Brasil, bem como o asfaltamento da

mesma, nesúe município de Barreiras'9l".

Justificativa

dimento da demanda dos moradores da rua acima

citada dos quais solicitam a adequada limpeza da mesma, é que apresento

esta indicação destacando que os serviços de limpeza são atividades que

devem ser rotineiras nos logradouros públicos de qualquer município. Soma-se

a estes serviços a remoção de materiais inservíveis de locais inapropriados e

indevidos como necessidade para a melhora da qualidade de vida de todos.

Em suma, os serviços e cuidados com a limpeza de ruas, avenidas e locais

públicos representam também uma forma de prevenção no que se refere a

entupimentos das bocas de lobo, ramais e galerias que, quando assoreadas,
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impedem o escoamento das águas pluviais, aumentando assim a possibilidade

de ocorrerem alagamentos.

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

aos Nobres Pares a aprovação da presente Indicação.

Sala das Sessões em, 29 de junho de 2021.

lvete Maria Garneiro de Souza Ricardi
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ExcELENTíssuvro SENHoR pRESTDENTE DA
VEREADORES DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

cÂmene 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:

"Pavimentação da Rua Xangai no bairro Sanúo Antônio, nesúe município

de Barreiras-84".

Justificativa ccis'1g1,,rU dO FUnCi

Os serviços de pavimentação asfáltica são de suma importância para o

deslocamento de pessoas e produtos em um município, pois, estes serviços de

um modo geral disponibiliza uma melhor trafegabilidade possibilitando mais

conforto, segurança e agilidade para os cidadãos. Os benefícios da

pavimentação asfáltica são muitos dentre os quais destacamos a melhora na

infraestrutura da cidade, mais qualidade de vida, melhora no padrão estético

dos bairros que por sua vez melhora a autoestima dos moradores como um

todo, entre outros benefícios.
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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, 29 de junho de 2021.

Vereadora-AVANTE
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