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exceteruflsstMo SENHoR pRESTDENTE on cÂnaane 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 Munlcipal a seguinte lndicação:

"Mutirão de limpeza com remoção de lixos e entulhos na rua das Turbinas, (próximo

ao cinema)' bairro Barreirinhas'" 
cámara Municipar üe uarreiras

Protocolo n"_:EL_

JUSTIFICATIVA

Em atendimento a reivindicação dos moradores, solicitamos a rcalizaçáo do mutirão de

llmpeza, contemplando roçagem, capina, varrição, recolhimento de lixos e entulhos, com

auxílio de caminhões, roçadeiras e retroescavadeiras, no canal da rua das Turbinas, próximo

ao cinema, bairro Barreirinhas.

Esse mutirão precisa ser providenciado com urgência, antes do período das chuvas, pois se

esses entulhos descerem para o canal, irá obstruir, causando grandes prejuízos aos

moradores.

Pelo exposto, gostaria de solicitar ao Poder Executivo Municipal o pronto atendimento e

também aos Nobres Pares a aprovação da presente, lndicação.

Sala das Sessôes, em 06 de outubro de2022.

às Jô :_S:Lhoras
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Camcüra Jvlurtícíyaf fe tsarreíras tsA
CNPJ: 16.25 6.893 /0001 -70

ExcELENTÍsstnao sENHoR PRESTDENTE DA cÂnaaRa 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:

"Perturação de um poço artesiano na Comunidade Boqueirão da Chapada, zona
rural, desfe município.,'

Câmara Municipal de Barreiras

JUSTIFICATIVA

Em atendimento a reivindicação dos moradores do Povoado Boqueirão da Chapada,
zona rutal desse municípío, solicitamos a perfuração e instalação de u;n poço artesiano
para beneficiar várias famílias da comunidade, que estão sofrendo com a falta de água
apropriada para o consumo, como também paru a criação de animais.
Diante do exposto, solicitamos aos nobres colegas a aprovação dessa indicação e ao
Poder Executivo Municipal o pronto atendimento.
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Sala das Sessões, em 10 de outubro de 2022. l.
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Carnara Svlurtícíyaf fe tsarreíras - tsA
CNPJ: 16.256.893/0001 -70

excetrrurisstMo sENHoR pRESTDENTE oa cÂunnl 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:

"lnstalação do poço aftesiano para o Povoado Boqueirão do Justino, zona rural,

deste município de Barreiras."
Cárrara íúunicrpai de Barreiras

JUSTIFICATIVA

Em atendimento a reivindicação dos moradores do Povoado Boqueirão do Justino,

rural desse município, solicitamos a perfuração e instalação de um poço artesiano

beneficiar várias famílias da comunidade, que estão sofrendo com a falta de

apropriada para o consumo, como também para a criação de animais.

Diante do exposto, solicitamos aos nobres colegas a aprovação dessa indicação

Poder Executivo Municipal o pronto atendimento.
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Sala das SessÕes, em 10 de outubro de2022.
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CamarcL lvlurtícíyaf fe tsarreíras tsA
CNPJ: 16.256.893/0001 -70

ExcELENrissttvto SENHoR pRESTDENTE DA cÂmena 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:

"Reconstrução

Souza Moreira

município."

e pintura de Íodos os quebra-molas que foram retirados da Avenida

(Mandacaru), entre os bairros Sáo Miguel e Sanúa Luzia, nesÍe

JUSTIFICATIVA

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

e pintura dos quebra-molas, que foram retirados da Avenida Souza Moreira, a fim de reduzir

a velocidade dos veículos que passam pela antiga avenida Mandacaru, os redutores de

velocidades ficavam entre os bairros São Miguel e Santa Luzia, visando evitar acidentes,

pois os condutores de veículos transitam em alta velocidade pela via, pondo em risco a vida

das pessoas que por ali passam.

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

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

motoristas.

Sala das SessÕes, em 11 de outubro de 2022.

Câmara Municipal de Barreiras
Protocolo no -ZCdlrÊ-as/.@t
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Câmara Svlurtícíyaf fe tsarreíras - tsA
CNPJ: 16.256.893/0001-70

exceletríssrMo SENHoR pREStDENTE ol cÂmene 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:

"Restauração da boca de lobo, na rua São Jorge no 938, bairro Morada da Lua."

JUSTIFICATIVA

Câmara MurrLrpal oe darreiras
Prolocolo no .Zí.:CS

em-sgl-p13$s1ÉJIiras
k,.,*jlç í1G.",€-
Assi ãtura do Funcií)nário

Em atendimento a reivindicação dos moradores, solicitamos a restauraçáo da boca de lobo

na rua São Jorge, no 938, bairro Morada da Lua, conforme fotos em anexo, a boca de lobo

está danificada, não fazendo o escoamento da água, e com o período da chuva se

aproximando, o local pode se tornar criadouro de mosquitos, transmissores de doenças

como dengue, zika e Chikungunya, além de causar mau cheiro, pode acontecer acidentes

aos cidadáos que por ali transitam.

Sala das SessÕes, em 11 de outubro de 2022.
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Camzara Svlurtícíyaf fe Barreíras tsA
CNPJ: 16.25 6.893 /0001 -70

ExcELENTíssttuto SENHoR pRESTDENTE DA cÂmena 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, apos deliberação e aprovação do Plenário, seja encaminhada ao

Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte lndicação:

"Manutenção da iluminação pública, na forma de troca de lâmpadas nas ruas:

Topazio, Rubi, Safira, Ametista, Turmalina e rua Brilhante, bairlg Bela .Vista." , , ô ^' Câmara Mutri';iPai üe ijarrelras

JUSTIFICATIVA

Em atendimento a reivindicação dos moradores, solicitamos a iluminação pública, na forma

de troca de lâmpadas, nas ruas: Água Marinha, Turmalina, Safira, Rubi, Topázio, rua do

cinema, rua da embasa, rua do Corrego e na Avenida Paralela, bairro Bela Vista, pois

conforme imagem em anexo, encontra-se em situação de abandono, sem iluminação.

Dessa forma, solicitamos com certa urgência a troca de lâmpadas dessas ruas citadas

acima, pois os moradores se encontram com medo de sair de suas casas, sem contar as

ações de vândalos que vem ocorrendo com frequência, devido à falta de iluminação no

bairro.

Sala das SessÕes, em 13 de outubro de 2022.
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Camzüra Jvlurtícíyaf [e Barreíras tsA
CNPJ: 16.256.893/0001 -70

ExcELENTísslwto SENHoR pREsTDENTE DA cÂuana 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:

:

"solicitação para que seja intensificada uma ronda poticiat no bairro Beta Vista, nesÍe

município." Câniata MuriiciPai oe llarreiras

JUSTIFICATIVA

A presente indicação tem como objetivo solicitar que seja disponibilizada uma ronda policial

para o bairro Bela Vista, visto que os moradores do referido bairro, vem sofrendo com a

insegurança no local e está ocorrendo açÕes de vandalismo, assim como alguns furtos.

Deste modo, solicitamos a disponibilidade de uma ronda policial, para que o efetivo possa

suprir as necessidades e anseios dos moradores desse bairro.

Conto com o apoio dos nobres colegas parc a aprovação dessa indicação.

Sala das Sessões, em 13 de outubro de 2022.
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Cârnara Svlurtícíyaf íe tsarreíras - tsA
CNPJ: 16.256.893/0001-70

exceunrísstMo SENHoR pRESTDENTE oa 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:

"Pavimentação em bloquetes na rua B,

neste município,"

quadra E, bairro Loteamento Angélica Ayres,

Câmara Municipal de Barreiras
Piolocolo no AôcA

emgu-1"r_,lEâl,E.?Jhoras

JUSTIFICATIVA

Em atendimento a reivindicação dos moradores, solicitamos a pavimentação em bloquetes

na rua B, quadra E (chácara lR Mariano), Loteamento Angélica Ayres. Conforme imagem

em anexo, as pessoas que residem nessa rua vêm sofrendo com diversos problemas, e

devido ao período das chuvas se aproximando a situação piora, com a lama e buracos, o

que prejudica a locomoção de condutores de veículos e transeuntes. Ressaltando que

essa é a única rua do loteamento que ficou sem a pavimentação em bloquetes.

Desta forma, contamos com a aprovação dessa indicação para atender a população com o

bom e correto tráfego de veículos. Sabe-se que é direito do cidadão contar com a correta

infraestrutura municipal, ou seja, que atenda às suas necessidades, como por exemplo,

ruas transitáveis.

Sala das Sessões, 14 de outubro de2022.
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