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ExcELENTísstwto sENHoR pRESTDENTE DA cÂruene DE vEREADoRES DE

BARREIRAS.ESTADO DA BAHIA

O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuições Iegais 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 em toda lateral e em torno da Creche Municipal Sáo José, bairro Vila Dulce."

JUSTIFICATIVA

Em atendimento a reivindicação dos pais de alunos e moradores, solicitamos a realizaçâo

do mutirão de limpeza e recolhimento de entulhos em torno da Creche Municipal São José,

bairro Vila Dulce, conforme fotos em anexo, é necessário a capina e o recolhimento de

entulhos, pois o mato está tomando conta. Essa indicação será benéfica para a melhoria das

condições de vida dos alunos e moradores, que estão convivendo com o mato em torno de

toda a creche e para inibição de animais peçonhentos transmissores de doenças.

Sala das Sessões, em 12 de maio de2022.
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ExcELENrissuvto sENHoR pRESTDENTE DA cÂtulna 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:

,,Requalificação do campo de futebol, no bairro Vila Brasil, (no fundo da nova creche

São José)."

JUSTIFICATIVA

Em atendimento a solicitação dos moradores, pedimos a requaliÍicação do campo de

futebol, no bairro Vila Brasil. (fundo da nova creche). Conforme foto em anexo, o campo

possuí traves e refletores, está necessitando de reparos para que volte a funcionar na

localidade.

Salientando a importância do esporte, essa obra contribuirá para a saúde do cidadão, além

do fator da inclusão social. Este espaço proporcionará maior qualidade de vida pa:re- a

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

que mobilize a comunidade.

Sala das SessÕes, em 12 de maio de 2022.
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ExcELENlísstrrllo SENHoR pRESTDENTE DA cÂuanR 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 a seguinte lndicação:

"Limpeza e providências necessárias para solucionar problemas com o
acúmulo de água, na rua vinte seis de maio, Bairro Centro."

JUSTIFICATIVA

Solicitamos a limpeza e providências necessárias devido ao acúmulo de água na rua

Vinte Seis de Maio, no bairro Centro. Conforme foto em anexo, a implantação de mais

bocas de lobo, para o escoamento dessa água, seria uma alternativa,

Os moradores e comerciantes se queixam dessa água há anos, pois não tem por

onde escoar, as bocas de lobos são insuficientes, e acabam ficando com essa água

parada em suas portas, causando mau cheiro e servindo de criadores de mosquitos

e para proliferação de doenças.

Por esse motivo pedimos para que seja tomadas as melhores medidas, para a

solução desse problema.

Sala das Sessões, em 11 de maio de 2022.
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ExcELENrisstllo sENHoR pRESTDENTE DA cÂrvlane 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:

"Realização de recapeamento asfáltico na rua Saci, bairro Vila Brasil."

JUSTIFICATIVA

Em atendimento a reivindicação dos moradores e transeuntes, solicitamos o recapeamento

asfáltico paru a rua Saci, bairro Vila Brasil, que necessitam, em caráter de urgência, da

execução de serviços de reparos. A falta de manutenção nos últimos anos e o

consequente desgaste do asfalto com o aparecimento de buracos tem dificultado o tráfego

e coloca a população em risco. O problema vem causando acidentes com condutores de

veículos, que são obrigados a desviar das crateras, uma vez que, em alguns trechos, a

situação está muito caótica.
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Sala das SessÕes, em 10 de maio de2022.
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