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ExcELENTíssITIIo SENHoR PRESIDENTE DA CÂUINE 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 contêiner receptor de lixo, para a rua

Centro."

Severino Vieira, bairro

JUSTIFICATIVA

Os moradores e comerciantes da rua Severino Vieira no 094, bairro Centro, (próximo a

padaria italiana), reivindicam a colocação de um contêiner receptor de lixo, pois o lixo está

sendo jogado nas portas das casas e comércios, de forma desordenada, causando mau

cheiro e proliferação de insetos.

A colocação de um contêiner, tornará o ambiente limpo e agradável a população. Alem de

evitar que as bocas de lobos fiquem entupidas.

Certos de podermos contar com sua cordial atenção, desde já nos colocamos a disposição

para dirimir dúvidas.

Sala das SessÕes, em 01 de agosto de 2022.
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CNPJ: 16.25 6.893 /0001 -70

ExcELENTÍsstnao SENHoR pREstDENTE DA cÂrrlene DE vEREADoREs
DE BARREIRAS-ESTADO DA BAHTA

O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuições tegais 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:

"Colocação de um poste de iluminação na rua Maria dos Sanfos Pereira, n"
092, bairro Sandra Regina."

JUSTIFICATIVA

A pedido dos moradores da rua Maria dos Santos Pereira, bairro Sandra Regina,

solicitamos a colocação de um poste de iluminação. A referida rua está

desprovida de iluminação pública, devido à falta de poste de luz no local,

conforme foto em anexo, o serviço acima mencionado necessita de uma certa

urgêncía, pois a mesma traz desconforto para os moradores que por ali

transitam.

Sala das Sessões, em 01 de agosto de 2022.
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ExcELENTísstrrro SENHoR pRESTDENTE DA cÂrtaene 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:

'§eruços de tapa buracos ou recape na rua Tiradentes esguina com a rua

Padre Alfredo Hasler, bairro Morada da Lua de cima"
-,,rílôÍô f{unícipal de if qryetras. Dr.

Protocolo no
ÊrJàI

JUSTIFICATIVA ura do Fu

Em atendimento a solicitação dos condutores de veículos que transitam pela rua

Tiradentes esquina com rua Padre Alfredo Hasler, bairro Morada da Lua de cima,

solicitamos o serviço de tapa buracos ou recape. Essa via está precisando da

realizaçáo desses serviços, pois se encontra em péssimas condiçÕes de trafego,

causando inúmeras reclamações por parte dos motoristas.

Com o objetivo de melhorar as condiçÕes de tráfego, uma vez que, os buracos

aumentam de tamanho a cada dia, solicitar que a Prefeitura Municipal, através

dos Departamentos de Obras e de Serviços do Município, realize os serviços de

tapa-buracos e recape no local citado, garantindo, assim, a preservação da

integridade física das pessoas, bem como de seus veículos.

Dessa forma contamos com a aprovação dessa indicação para que o serviço

seja realizado o mais breve possível.

Sala das SessÕes, em 12 de agosto de 2022.
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ExcELENTísslvto SENHoR pRESTDENTE DA cÂuana 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 pavimentação asfáltica na rua Belém, bairro Sandra Regina."

{^J-!-t t#
JUSTIFICATIVA

Em atendimento a solicitação dos munícipes, solicitamos a pavimentação asfáltica

para a rua Belém, bairro Sandra Regina.

Este pedido de pavimentação se faz necessário, pois neste período de estiagem, os

moradores sofrem com a poeira, e no período chuvoso com a lama.

Outro fator importante é que com essa pavimentação vamos estar melhorando a

infraestrutura da nossa cidade e oferecendo melhores condições de vida para os

cidadãos barreirenses.

Portanto, visando atender aos anseios de nossa população, solicito aos nobres pares

a aprovação da presente indicação e providências do Poder Executivo Municipal.

Sala das Sessões, em 05 de agosto de 2022. J-
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ExceleruÍssrMo sENHoR PRESTDENTE oa cÂuaRa 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 aprovaçáo do Plenário, seja encaminhada ao

Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte lndicação:

"solicitação de uma base comunitária da polícia militar para os bairros Jardim Madri,

Américalell e Jardim Europa."

JUSTIFICATIVA

Atendendo aos pedidos dos moradores e comerciantes dos bairros Jardim Madri, baino

Jardim America le ll e bairro Jardim Europa, pedimos com urgência uma base da PM FIXff

24 horas, pois o local está sendo alvo de ladrÔes e vândalos, por serem bairros novos em

desenvolvimento, estão mais propícios a esse tipo de ataques.

Tais fatos ocorrem constantemente pessoas ligam para o 190 e Sempre que possível sâo

atendidos por viaturas que estão por perto.

Com o acréscimo de ocorrências, onde casas e novas construçÔes são alvos de furtos, oS

moradores se sentem desestimulados, e acabam colocando seus lotes e residências a

venda, por medo de ficarem no local.

As ocorrências acontecem com maior frequência em finais de semana e feriados, no inicio

da manhã e ao anoitecer, os vândalos costumam agir em grupos, colocando um olheiro de

guarda para avisar se chega alguém. os moradores estão unidos nesses casos, mas

cientes que não podem fazer abordagens, pois são qualificados para tais açÔes.
,á-\kó\ t 0J

Sala das Sessões, em 12 de agosto de 2022.
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