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exceleHtísstwlo
VEREADORES DE

sENHoR PRESIDENTE DA cÂuaRa DE

BARREIRAS-ESTADO DA BAHIA.

O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuições legais e

regimentais, vem requerer a V. Exa que, a!Ós deliberaçáo e aprovação do

prÉ"átlá, i"j, encaminhada ao Exmd Sr' Prefeito Municipal de Barreiras a

seguinte lndicaçâo:

" lmplantação de uma Passarela Sobre a Barragem plaro
iríià, ã" u., na Comunidade rural de Barra de Agua

Vermelha "

JUSTIFICATIVA

Solicitamos a implantação da referida passarela e de grande importância'

oois muitas pessoas moram do outro lado da barragem e precisam se

ã;;l;;. À t""r, trará desenvolvimento e segurança para aqueles que

necessitam fazer essa travessia. Onde várias pessoas já escorregaram e

sofreram vários acidentes, sem gravidades'
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Sala das Sessões, em 05 de abrtl de 2022'
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Vereador - Re icanos
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o Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuiçÕes legais .e

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

ptãnario, seja encaminhada ao Exmo. sr. prefeito Municipal de Barreiras a

seguinte lndicação:

" solicito a coleta de Lixo nas comunidades rurais, de Arraial da

Pànha, Boqueirão do Rodrigues, Boqueirã9 do- Justing' B,rejo

Novo,' Beierro, Palmeiras l, Palmeiras ll, Barra de Agua

Vermielha, Bom Jesus, Mantiqueira, Breiinho, Correio, Tábua de

água Vermelha, Alto da Beta Vista, Comunidades esÍas gue

fazem parte do Cinturão Verde "

EXCELENT|SSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DE

VEREADORES DE BARREIRAS-ESTADO DA BAHIA.

Âprg

JUSTIFICATIVA

Salientamos a importância da coleta do lixo das referidas comun

que vem sofrendo com essa situação do lixo.
,'rrara MuniciPa.l de Barretras
DiotÕcot. no' )jru.,/-r1g!A

Sala das Sessôes, em 05 de abril de :':'t O-5 t:O:L!Al às JJ.-r'J

Vereador - blicanos

acima citadas, pois há muitos anos o lixo não é coletado, assim os

moradoresqueimamouenterraenaépocadachuvaesseslixossão
levados pela enxurrada para o ribeiráo Boa Sorte, que deságua no Rio

Grande, causando grandes danos a natureza e com isso poluindo o nosso

amado Rio Grande.
ôo, 

"rru 
coleta, irá melhorar a qualidade de vida de todos os moradores

e pequenos produtores destas localidades, são mais de 14 comunidades
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ExcELENTísstrvro sENHoR pRESIDENTE DA cÂuane DE

VEREADORES DE BARREIRAS.ESTADO DA BAHIA.

O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuições legais e
regimentais, vem requerer a V. Exa que, apÓs deliberação e aprovação do
Plenário, seja encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Barreiras,
a seguinte lndicação:

"PAV|MENTAÇÃO, SARJETA E MEIO FIO DO BAIRRO MORADA
NOBRE 2, BARREIRAS . BAHIA''.

JUSTIFICATIVA

Solicitamos que seja feito pavimentação, sarjeta e meio fio dessa
localidade, tendo em vista que a pavimentação da mesma irá gerar mais
conforto e agilidade aos moradores destalocalidade e circunvizinhança.

Pelo exposto, gostaria de sol ecutivo Municipal o pronto
atendimento e também aos Nobres
lndicação.

rovação da presente

Sala da e 2022.

FILHO
BLICANOS

Sessões, em 05 de
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EXCELENTÍSSIrvlO SENHOR PRESIDENTE DA CÂrUAna 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 de Barreiras,
a seguinte lndicação:

,, REnAROS NA ;LUMINAÇÃO PUBLICA NA RUA DA COOTRABA NO

BAIRRO MORADA NOBRE 2, BARREIRAS . BAHIA''.

JUSTIFICATIVA

Solicitamos que seja realizada os reparos e trocas de lâmpadas
quebradas na Rua Da Cootraba nessa localidade, tendo em vista que a
referida troca de lâmpadas da mesma irá gerar mais conforto e agilidade
aos moradores desta localidade e circunvizinhança.

Pelo exposto, gostaria de solicitar ao Executivo Municipal o pronto

atendimento e também aos Nobres Pares a aprovação da presente
lndicação.

Sala das , em 05de abril
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