
Cârnara tulurtícíyat fe tsarreíras - tsA
CNPJ: 16.25 6.893 / 0001-7 0

exceuErurissrvto sENHoR PREsIDENTE, DA cÂuane DE

VEREADORES DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA.

o vereador abaixo assinado, no uso de suas atribuiçÔes legais e regimentais,

vem requerer a V.Exm. Que, após deliberação e aprovação do plenário, seja

encaminhado ao Exm'. Senhor Prefeito Municipal, a seguinte indicação:

"euE sEJA FEIrA A RecupennçÃo asrÁlrlca
RESTDENctAL sÃo rRaructsco , NESTA clDADE."

-"úãraMunicipl de üarrerras . UA
Píotocolo no €55c

E n.g_ l. _1o_ I I à s-l4trlo

Justificativa

E de suma importância para as comunidades a qualidade de vida na

trafegabilidade de veículos e pedestres em boas condiçÕes. A rua citada

precúa urgente de pavimentação asfáltica, pois se encontra em condições

precárias de tramitação, agravando ainda mais nos tempos chuvosos Os

moradores que utilizam dessa rua estão cansados de reivindicar por melhorias

e pedem a solicitação desse anseio.

Sala das SessÕes, em 03 de outubro de 2022.

NA RUA C, NO

SILMA #A ALVES
Vereadora-RePublicanos

pr
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CamcürcL lvlurtícíyaf {e tsarreíras tsA
CNPJ: 16.25 6.893 /0001 -70

ExcELENTÍsslwlo sENHoR, PRESIDENTE DA cÂunne
VEREADORES DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA.

QUEIMADAS NA RUA

DE

A vereadora abaixo assinado, no uso de suas atribuiçÕes legais e regimentais,

vem requerer a Vossa Exa. que, apos deliberação e aprovação do plenário,

seja encaminhado ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, a seguinte indicação:

"FAZER SUBSTITUIÇÃo DE LÂMPADAS

ARGENTINA, DO BAIRRO VILA RICA.''
Cárti.it., i*unicipai de iJarreiras

protocol. no üSGÀ ,

Justificativa
fm-E-Jg,:g&.,às JL :-§&horas

Os moradores do referido bairro, vem sofrendo com a ausência de

iluminação na quadra. Essa situação vem favorecendo as ações de assaltos,

onde, aS peSSoaS que por ali trafegam no período noturno tornam-se

vulneráveis, causando pânico e desconforto, impossibilitando também a prática

de esporte dos moradores daquela região.

Sala das Sessões, em 05 de outubro de 2022.

srLMA áÉM^tvES
Vereadora - Republicanos
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Cârnara Svtunícíyaf le tsarreíras - tsA
CNPJ: 16.256.893/0001-70

excelerurissruo sENHoR PRESIDENTE DA cÂmem
VEREADORES DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA.

O vereador abaixo assinado, no uso de suas atribuiçÔes legais e regimentais, vem
requerer a V.Exm. Que, após deliberação e aprovaçáo do plenário, seja encaminhado ao

Exm'. Senhor Prefeito Municipal, a seguinte indicação:

''QUE SEJA FEITA A LIMPEZA DO CANAL DE ESGOTAMENTO DA RUA JOSE
SEABRA, BAIRRO CENTRO, NESTA CIDADE.''

Cànlara lviuiiicr;;ir|J-'j D atÍeif aS

DE

Justificativa *Í-ji,IzÊt *,'

-J9*-39"l4*a-

A presente indicação se faz necessária tendo em vista as diversas reclamações de

moradores. O canal a cada dia vem sem estreitando, e vai crescendo a vegetação,

interrompendo o fluxo da drenagem. Ocasionando mal cheiro e acumulo de dejetos. Por
questão de saúde publica e para evitar agentes contaminantes no local, bem como evitar

alagamentos, entendemos a necessidade desta limpeza.

Sala das SessÕes, em 05 de outubro de2022.

,,.ro *ffi.r=.
Vereadora - Republicanos

,'t.o doc
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Camcüra Jvlurtícíyaf fe Barreíras tsA
CNPJ: 16.25 6.893 /0001 -70

ExcELENTíssrwto sENHoR pRESIDENTE DA cÂtuana
VEREADORES DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA.

DE

A vereadora abaixo assinado, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

vem requerer a Vossa Exa. que, apos deliberação e aprovação do plenário,

seja encaminhado ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, a seguinte indicaçáo:

"coLocAçÃo DE uM BRAçO DE LUZ COM LÂMPADA NO POSTE

EXISTENTE NA RUA VIDALINO JACINTO DA SILVA, NO BAIRRO VILA
RICA NESTA CIDADE." C;i,,rara ivru.icipirr uo üatreiras

Protocolo no {566 , ,

em-e,-A,:&' âs -ll!:j;)!-horas
Justificativa t"Mel.'"

A escassez de iluminação pública naquelas localidades está colocando

em risco a segurança dos moradores, dificultando a visibilidade e facilitando

ocorrências de roubos, furtos, entre outros. Para minimizar o sentimento de

insegurança, instale braços de luz nos postes que já existes e realize a troca

urgente das lâmpadas queimadas dos postes da rua.

Sala das SessÕes, em 05 de outubro de 2022.

SILMA ALVES
Vereadora - Republicanos
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Camcara ivlurtícíyaf [e tsarreíras BA
CNPJ: 16.25 6.893 /0001 -70

ExcELENTísstwto sENHoR pRESTDENTE DA cÂmana
VEREADORES DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA.

DE

A vereadora abaixo assinado, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

vem requerer a Vossa Ex". que, apos deliberação e aprovação do plenário,

seja encaminhado ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, a seguinte indicação:

"INSTALAçÃO Oe REDE DE tLUMlNeçÃO pÚettCl, NA RUA TTRADENTES, NO

BAIRRO VILA REGINA, NESTA CIDADE ."
Câmara fuiunicil,a,' ;c Úarreiras

Protocolo no-úS-
EnAJ-)a |{&-às lI:3! horas

--K*"^X* #xar--
Justificativa

A rua acima mencionado tem aumentado bastante o fluxo de transito

de automóveis e necessita urgente de iluminação, pois devido à falta da

mesma, tem ocasionado vários transtornos como assaltos, acidentes e ataques

surpresa para quem por ali trafegam.

Sala das Sessões, em 11 de outubro de 2022.

srLMA 
"ãLWALVESVereadora - Republicanos
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