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excelerurisslMo SENHoR pRESTDENTE oa cÂulnl 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 lhdicação:
P rotoco ic n o 
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"Mutirão de limpeza na Avenida Nova América que faz pade dos bairros Jardim Madri,

bairro Amértca I e ll e bairro Jardim Europa, que contemple capina, varrição,

recolhimento de lixos, entulhos, e seruços de podas de áruores."

JUSTIFICATIVA

Em atendimento a reivindicação dos moradores, solicitamos a realização do

limpeza na Avenida Nova América que faz parte dos bairros, Jardim Madri, Jardim

I e lle bairro Jardim Europa, que contemple capina, varrição, recolhimento de lixos, entulhos,

serviços de podas de árvores, com auxílio de tratores, caçambas, caminhÕes

compactadores, carrocerias, roçadeiras e retroescavadeiras, conforme fotos em anexo, essa

indicação 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 de momentos

de lazer em um bairro limpo e organizado.

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

E CASTRO
Brasil

Avenida Clériston Andrade, 1.353 - Bairro São Miguel - Tel (77) 3611-9600 I (77) 36ll-9628
Home Page: www.camaradebaneiras,ba.gov.br - Ouvidoria: 0800-075-8101



Cârnara Svlurtícíyaf {e Barreíras - tsA
CNPJ: 16.256.893/0001-70

exceleurissrMo SENHoR PRESTDENTE DA cÃMARA DE vEREADoRES DE

BARRETRAS-ESTADO DA BAHIA Ap

O Vereador abaixo-assinado, no uso de e regimentais, vem requerer

encaminhada ao Exmo. Sr.a V. Ex.a que, após deliberação e aprovação do Plenário,

Prefeito Municipal a seguinte lndicaçáo:

,,lmplantação de um quebra-molas com sinalização horizontal e veftical, em frente à

Escola Municipal Presidente Medici, rua Marechal Deodoro, 575, bairro centro, neste

município,"

JUSTIFICATIVA

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

de implantação de um quebra-molas, a fim de reduzir a velocidade dos veículos que passam

pela rua Marechal Deodoro, bairro centro, em frente à Escola Municipal Presidente Medici,

visando evitar acidentes, pois os condutores de veÍculos transitam em alta velocidade pela

via, pondo em risco a vida das pessoas que por ali andam.

A referente propositura se dá, no intuito de promover maior segurança no tráfego da referida

rua, assim proporcionando maior tranquilidade a pedestres, ciclistas, motociclistas e

motoristas.

Sala das Sessôes, em 25 de agosto de 2022.

- .-,,lara Municipal de Batrgtros'o'
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excetetrísstMo SENHoR pRESTDENTE oa cÂnaena 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:

"Operação de pavimentação asfáltica e iluminação para a rua lJruguai, bairro
Boa Sor7e."

êÍn

JUSTIFICATIVA

Em atendimento a solicitação dos munícipes, so

pavimentaçáo asfáltica e iluminação para a rua Uruguai, bairro Boa Sorte.

A referida rua está em situação crítica, com condição precária causada pelo desgaste

das chuvas, assim como evidencia a foto em anexo.

Por se tratar de um anseio comunitário e um sonho das famílias em serem agraciados

com a pavimentação, uma vez que, ameniza os transtornos causados pela ação do

tempo, tanto no período chuvoso quanto nos períodos da seca.

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.
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Sala das Sessões, em 09 de agosto de 2022. Pr

Em
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