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exceunrísstuo SENHoR pRESTDENTE oa cÂulRl 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 deliberaçáo e aprovação do Plenário, seja encaminhada ao

Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte lndicação:

"Reforma e melhoria da iluminação na praça da lgreja São Francisco de Ass§ no

bairro Loteamento Rio Grande'" 
cârnata illui jtcrpai cie BarÍeirag

Protocolo n" Jl6l-'

JUSTIFICATIVA

O referido local necessita de uma reforma, incluindo nova pintura, demarcação do piso e

melhoria na iluminação, pois está muito escuro. Essa reivindicação é uma solicitaçáo dos

moradores do bairro Loteamento Rio Grande, que há meses aguardam essa reforma. A

recuperação da praça da lgreja Sáo Francisco de Assis, proporcionará uma estrutura com

acomodaçôes mais adequadas para a pratica de atividades físicas e recreativas aos

moradores, que passarão a contar com um espaço digno e apropriado para a convivência

e lazer.

Salientando a importância dessa praça, que é uma área de convivência, esporte e lazer,

destinada a integraçáo das pessoas. Esta obra trará benefícios de alta relevância aos

moradores e visitantes que frequentam essa praça.

Sala das Sessões, em 22 de novembro de 2022.

às-Q!:*]fhoras

o em sessão

E CASTRO
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exceleurissrMo SENHoR pRESTDENTE ol cÂueRl 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:

"Manutenção da iluminaçáo pública,

Umburana l, neste municipio."

na forma de troca de lâmpadas na comunidade

Câmara Municrpal Ce Barreiras
Protocolo no €1ê8

en &J -D -* à^s 

-9l:-e1!noras

JUSTIFICATIVA

Em atendimento a reivindicação da Comunidade Umburana l, solicitamos a iluminação

pública, na forma de troca de trinta (30) lâmpadas e um braço, pois o local se encontra

com várias lâmpadas queimadas, necessitando de manutenção.

Dessa forma, solicitamos com certa urgência a troca de lâmpadas dessa comunidade rural,

pois os moradores se encontram com receio de sair de suas casas pela falta de iluminação

pública.

Sala das SessÕes, em 23 de novembro de2022.

T

i União Brasil
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exceteNrísstMo sENHoR PRESIDENTE oa cÂmaRa 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 aprovação do Plenário' seja

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

"Que seja feita a drenagem das águas pluviais empossadas na rua

Joaguim Neto, (próximo ao Mercado Escobar), bairro Vila Brasil"'
Câmara MunicrPat dÉ [iarreiras

Protocolo n'---til1--
erjâtÀl g*" à.sE: q9 hoÍ.s

JUSTIFICATIVA

Apresenteindicaçãotemporob,jetivoatenderasdiversasreinvindicaçõesfeitas

pelos moradores da citada área, que necessita que seja feita a drenagem das

águas pluviais que se encontra empossada na frente das residências e

comércios,obstruindoapassagemdosmoradoresecomerciantes'Alemda

limpeza da água pluvial empossada e de extrema necessidade que seja

realizado no local uma vistoria visando encontrar a melhor solução para o

problema, pois alguns moradores aumentaram suas calçadas' causando uma

desproporção maior para o desnível da água'

oatendimentodestaindicaçãovisagarantirobemestardetodososmunícipes.

Sala das SessÕes, em 25 de novembro de2Q22'
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