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ExcELENrisstrvro SENHoR pRESTDENTE DA cÂulne 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:

"Limpeza, roçagem do mato nas laterais e iluminação no campo de futebol,

localizado na rua do Acerola, bairro Novo Horizonte, nesse município."

JUSTIF!CATIVA

Em atendimento a solicitação dos moradores, pedimos a limpeza, a roçagem do mato nas

laterais e iluminação do campo de futebol, na rua do Acerola, bairro Novo Horizonte.

Salientando a importância do esporte, essa revitalização contribuirá para a saúde dos

cidadãos, além do fator da inclusão social e considerando que a referida rua dispÕe do

campo de futebol, nada melhor que dar um novo vigor, para que os munícipes possam

usufruir desse espaço. Este local proporcionará maior qualidade de vida para a população

que terá um local apropriado para realizar suas atividades esportivas e eventos que

mobilize a comunidade.

Sala das SessÕes, em 20 de abril de 2022.
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excererurísstMo sENHoR PRESIDENTE oa cÂmaRe 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, apos deliberação e aprovação do Plenário' seja encaminhada ao Exmo. Sr.

Prefeito Municipal a seguinte lndicação:

"Mutirão de timpeza na praça da rua lngá, bairro Serra do Mimo, que contemple capina,

varrição, recolhimento de tixos, entulhos, e serviços de podas de árvores, com auxilio

de tratores, caminhóes compactadores, carrocerias, roçadeiras e retroescavadeiras."

JUSTIFICATIVA

Em atendimento a reivindicação dos moradores, solicitamos a realizaçâo do mutiráo de

limpeza na praça da rua lngá, bairro serra do Mimo, que contemple capina, varriçâo,

recolhimento de lixos, entulhos, serviços de podas de árvores, com auxilio de tratores,

caçambas, caminhÕes compactadores, carrocerias, roçadeiras e retroescavadeiras, que

será benéfica para a melhoria das condiçÕes de vida dos moradores, qUe estão convivendo

com lixo e entulhos na porta de suas casas e sem poder usufruir dessa praça.

Sala das SessÕes, em 25 de abril de 2022.
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exceueutissluo sENHoR PRESIDENTE oa cÂueRe DE VEREADoRES DE

BARREIRAS.ESTAOO DA BAHIA

oVereadorabaixo-assinado,nousodesuasatribuiçôeslegaiseregimentais,vem

requereraV.Ex."que,apósdeliberaçãoeaprovaçãodoPlenário'seiaencaminhadaao

Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte lndicaçâo:

,,solicitaçáoquesejafeitaapavimentaçãoasfálticanastravessasdasruasSãoLuiz

e São Francisco, bairro Sandra Regina"'

JUSTIFICATIVA

Em atendimento a reivindicação dos moradores, solicitamos a pavimentaçáo asfáltica nas

ruas São Luiz e São Francisco, bairro Sandra Regina' Conforme imagens em anexo' as

referidasruasseencontramintransitáveis,Senãoforpossivelapavimentaçáono
momento, que envie as máquinas para Íazer a manutençáo dessas vias'

Aspessoasqueresidemnessasruasvêmsofrendoconstantementecomalamano
períododaschuvasecomapoeiranoperíododaestiagem,ocasionandoproblemasde

saúdeeprejudicandoalocomoçáonessasviasqueestâodesprovidasdeestrutura

asfáltica.

outro motivo é melhorar a infraestrutura da nossa cidade e oferecer melhores condiçÕes

de vida Para a Populaçâo.

Sala das SessÔes, em 03 de maio de2022'
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exceteNrissluo SENHoR pREStDENTE on cÂuleRe DE vEREADoREs DE
BARREIRAS.ESTADO DA BAHTA

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:

"Solicitaçâo de máquina para limpeza e alinhamento de terreno para a construção de
um campo de futebol, no bairro Jardim Madri."

JUSTIFICATIVA

Em atendimento a solicitação dos moradores, pedimos a limpeza e alinhamento do terreno
para a construção de um campo de futebol, no bairro Jardim Madri, (próximo a Accert).

conforme imagem em anexo, o espaço está em desuso, e trata-se de área pública da
prefeitura municipal de Barreiras, podendo proporcionar aos moradores desse local, um

lugar limpo, seguro e adequado para a prática de esporte na comunidade.

salientando a importância do esporte, essa obra contribuirá para a saúde dos cidadãos,

além do fator da inclusão social e considerando que a referida localidade faz parte de um

conjunto de quatro bairros situados à margem direita da BR 242 saída para salvador e sáo

carentes de opçáo de área de lazer.

Sala das SessÕes, em 20 de abril de2O22.
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