
Cârnara fuluvtícíyaf {e tsarreíras - tsA
CNPJ: 16.256.893/0001-70

excelerurisstMo sENHoR PRESIDENTE oa cÂmaRa 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:

,,solicita a reforma e reparos nos banheiros públicos da quadra de espofte, no

Residencial Boa Sorte."

JUSTTFICATIVA

Em atendimento a solicitação dos munícipes, solicitamos que seja feita a reforma e

reparos nos banheiros públicos localizados na quadra de esportes no Residencial Boa

sorte. conforme foto em anexo, os banheiros se encontram em situação precária,

completamente abandonados. E importante que faça a reforma desses banheiros

para que possam ser usados, e que os usuários encontrem um banheiro público limpo

e em boas condiçôes Para a higiene.

Dessa forma solicitamos a aprovação dessa indicação, para que essa reforma seja

feita com urgência, para que os moradores possam usufruir desse espaço de lazer.

Na certeza de contar com vosso pronto atendimento, desde já, agradeço e coloco-me

a disposição para trabalharmos juntos em prol ao desenvolvimento do Município de

Barreiras.

Sala das SessÕes, em 16 de setembro de 2022.
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Câmara Jvlunícíyaf fe tsarreíras - tsA
CNPJ: 16.256.893/0001-70

EXCELEUTíSSIMO SENHOR PRESIDENTE ON CÂNAENA DE VEREADORES DE
BARREIRAS-ESTADO DA BAHIA

o Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuiçôes 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: ."'naÍa MunÍcipal dê úôÍíêrrds. r,,

"Construçáo do meio fio em concreto e sarjeta nas
Filipinas, Finlândia, França, Grécia e nas demais
Residencial Boa Sotíre.',

ruas: Egito, EsÍados Unidos,

ruas pavimentadas do bairro

JUSTIFICATIVA

A pedido dos moradores e transeuntes, solicitamos a construção do meio fio em todas as
ruas pavimentadas do bairro Residencial Boa Sorte, pois a construtora que realizou os ser-
viços de requalíficação asfáltica, retirou o meio fio, e quando concluiu a requalificação não

o refez, ficando conforme consta em anexo.

Atraves do meio-fio é possível evitar que o fluxo de águas precipitadas (enxurrada) avan-
cem sobre o passeio público, e consequentemente invada as edificaçôes. A sarjeta e o
espaço destinado à drenagem de água, sendo desnivelada em relaçáo ao pavimento. As
guias direcionam o Íluxo de água na sarjeta até os pontos de escoamento e drenagem plu-

vial.

Sala das Sessôes, em 15 de setembro de 2022.
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exceuurisstMo SENHoR pRESTDENTE ol cÂmanl 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 lndicaçáo:

"Que se7'a disponibilizado um caminhão-pipa, para amenizar a poeira na Avenida Dona

Vitalina, no bairro Morada Nobre, neste município."

JUSTIFICATIVA

A presente indicação tem como objetivo a solicitação de um caminhão pipa para a Avenida

Dona Vitalina, no bairro Morada Nobre, devido ao período de estiagem, a rua se encontra

em péssimas condiçÕes, e os moradores estão sofrendo com o excesso de poeira, causando

problemas respiratórios, gerados pela falta de pavimentaçâo e devido à grande circulação

de veículos.

Deste modo, com a disponibilização de um caminhão-pipa, deixaria as ruas e avenidas não

pavimentadas úmidas, diminuindo a poeira.

Lprov e
Sala das Sessôes, em 15 de setembro de2022.
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Cârnara lvlunícíyaf fe tsarreíras - tsA
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EXCELENTiSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA GÃMARA DE VEREADORES

DE BARREIRAS. ESTADO DA BAHIA

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

vem requerer a V. Ex.a que, após deliberaçáo e aprovação do Plenário, seja

encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte lndicação:

'§erviços de tapa buracos na calçada da BR 242, próximo ao ponto de

ônibus do centro, (Ponto de ônibus em frente a sacola cheia),"

JUSTIFICATIVA

Em atendimento a solicitação dos cadeirantes e transeuntes que fazem o uso da

calçada, próxima ao ponto de ônibus do centro, (em frente a Sacola Cheia e o

Dantas), solicitamos o serviço de tapa buracos, pois conforme fotos em anexo,

o buraco está inviabilizando a passagem dos cadeirantes e trazendo riscos aos

transeuntes. Essa calçada está precisando da realização desses serviços com

urgência.

Com o objetivo de melhorar as condiçÕes de uso das calçadas, uma vez que, os

buracos aumentam de tamanho a cada dia, solicitamos que a Prefeitura

Municipal, através dos Departamentos de Obras e de Serviços do MunicÍpio,

realize os serviços de tapa-buracos no local citado, garantindo, assim, a

preservação da integridade física das pessoas que por ali passam.

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

seja realizado o mais breve possível.

Sala das Sessões, em 26 de setembro de 2022.
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