
Câvnara Svturtícíyaf fe tsarreíras - tsA
CNPJ: 16.25 6.893/0001 -70

exceterrissrvto SENHoR PRESIDENTE DA

VEREADORES OO TTIUHICÍPIO DE BARREIRAS/BA.

cÂuanl DE

A Vereadora abaixo assinado no uso de suas atribuições legais 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 feita
Jurí."

limpeza do canal da Rua São Desidério, na Vila

Justificativa

A presente indicaçáo se Íaz necessária tendo em vista as diversas

reclamações de moradores da região, que reclamam a ausência de

manutenção e lim peza do canal.

As reclamaçÕes consistem em que o canal a cada dia vem crescendo a

vegetação, juntamente com o lixo, interrompendo o fluxo da drenagem,

ocasionando mau cheiro e acumulo de dejetos. Por questão de saúde pública e

para evitar agentes contaminantes no local, bem como evitar alagamentos, por

conta de represamento do canal, entendemos a necessidade desta limpeza.

Vale ressaltar que a última limpeza feita têm mais de dez anos, ainda no

governo do Dr. Saulo Pedrosa.

Sala das Sessões, I 1 de abril de 2022.
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ExcELENTÍssrwto SENHoR pRESTDENTE DA

VEREADORES DO IVIUI,IIC|PIO DE BARREIRAS/BA.

cÂrvrena DE

A Vereadora abaixo assinado no uso de suas atribuições legais e regimentais,

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

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

indicação:

"lndica que seja colocado o contêiner de volta na Rua Prudente de
Morais, Bairro Santa Luzia. (Rua lateral da Escola Santa Luzia)."

Justificativa

Solicitamos do Poder Executivo e orgão competente, que adote as medidas

necessárias para a instalação de lixeira do tipo container para a coleta seletiva

do lixo, na Rua Prudente de Morais, Bairro Santa Luzia (Rua lateral da

Escola Santa Luzia), uma vez que retiraram o que tinha no local; facilitando

assim o recolhimento do lixo no referido bairro.

Sala das SessÕes, 12 de abril de 2022.

CARMÉLIA CARVALHO DE SOUZA
Vereadora PP

Avenida Clériston Andrade, 1.353 - Bairro São Miguel -Tel: (77) 3611-9600 I (77) 36ll-9628
Home Page: www.camaradebaneiras.ba.gov.br - Ouvidoria: 0800-075-8I01

.."arnêra Munici



CemürlL Jvlurtícíyaf fe Barreíras tsA
CNPJ: 16.25 6.893 /0001 -70

ExcELENrissrtlto SENHoR PRESTDENTE DA

VEREADORES DO TTIIUIIICÍPIO DE BARREIRAS/BA.

cÂruaRe DE

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

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

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

indicação:

"lndica que seia requalificada a estrada que dá acesso ao Arraial da

Penha."

Justificativa

A presente indicação destaca a necessidade de efetuar melhorias na estrada

supracitada, visto que encontra-se em mau esÍado de conseruação, por elas

passam muitos veículos, ciclisÍas e moradores em geral. Poftanto, esta obra é

da maior importância e urgência, melhorando a vida dos que residem no Arrai-

al da Penha.

Sala das SessÕes, 12 deabril de 2022.
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Câtnara lvlurtícíyaf {e tsarreíras - tsA
CNPJ: 16.25 6.893/0001 -70

excelextisstruo SENHoR PRESIDENTE DA

VEREADORES OO IVIUI'IICíPIO DE BARREIRAS/BA'

cÂuam DE

A Vereadora abaixo assinado no uso de suas atribuiçÔes legais e regimentais,

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

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

indicaçáo:

"lndica que seja intensificado o serviço de iluminação na Rua Raul

Seixas, na Vila Regina/Morada da Lua."

Justificativa

os moradores da Rua Raul seixas, vêm sofrendo pela ausência de iluminaçáo

no local. sabedor que a iluminação publica é essencial para a qualidade de

vida das pessoas, e atendendo aos apelos dos moradores, pedimos que a

presente indicaçáo seja atendida com o mais breve possível E muito

importante que o Poder Publico ofereça o serviço com qualidade' pois' e

essencialnapromoçãodasegurançapessoaledopatrimÔniodosmunÍcipes'

Portanto, pedimos encarecidamente que seja sanado o problema' gerando

tranquilidade as pessoas que por ali trafegam.

Sala das SessÕes, 12 de abril de2022.
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Cârnara tvturtícíyaf le tsarreíras - tsA
CNPJ: 16.25 6.893/0001 -70

exceterrissrvto sENHoR PRESTDENTE DA cÂuana DE

VEREADORES OO IVIUT.IICÍPIO DE BARREIRAS/BA.

A Vereadora abaixo assinado no uso de suas atribuições legais e regimentais,

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

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

indicação:

"lndica que seja intensificado o serviço de iluminação na Rua

Barão de Gotegipe, na Vila Regina/Morada da Lua."

Justificativa

A presente solicitação tem como objetivo, atender pedidos feitos por

moradores, munícipes e usuários daquelas localidades, a esta Vereadora, pois,

como relatado pelos mesmos, os locais apresentam vários pontos de

iluminaçáo com lâmpadas queimadas ou sem as mesmas.

Com isso, para aumentar a segurança e disponibilizar maior conforto aos

munÍcipes, necessário se faz a intervenção do Poder Público para realizar a

manutenção aqui solicitada. Relatado o presente, conto com a aprovação desta

proposiçáo, no intuito de trazer mais conforto, hanquilidade e segurança aos

moradores ou quem por ali passa diariamente.

Sala das SessÕes, 12 de abril de 2022. Câr,rara Municip
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