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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:

"Que se7'a dÍsponibilizado um caminhão-pipa, para amenizar a poeira na rua Major
José de Brito, bairro Aratu, nesÍe município.,,

JUSTIFICATIVA

A presente indicação tem como objetivo a solicitação de um caminhão pipa para a rua Major

José de Brito, no bairro Aratu, devido ao período de estiagem e a obra que está sendo

executada na rua atrás da prefeitura que vai ligar a avenida ao bairro Bandeirantes, a poeira

só tem aumentado. E conforme foto em anexo, a rua se encontra em péssimas condições,

e os moradores estão sofrendo com o excesso de poeira, causando problemas respiratórios,

gerados pela falta de pavimentação, pela obra que está sendo feita e devido à circulação de

veículos.

Deste modo, solicitamos a disponibilização de um caminhão-pipa ao menos duas vezes por

semana, para amenizar a poeira no local.

al de rreiras
Sala das Sessões, em 21 de outubro de 2022.
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excelerurísstMo SENHoR pRESTDENTE oa cÂuenl 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 deliberaçâo e aprovação do plenário, seja encaminhada ao Exmo. sr.
Prefeito Municipal a seguinte lndicação:

"substituição das lâmpadas por iluminação de LED na rua santa custódia, bairro
Ba rrei ri n has, neste mu nic í pio. "

JUSTIFICATIVA

Em atendimento a reivindicaçáo dos moradores, solicitamos troca da iluminação já existente
por iluminação de LED, na rua santa custódia, bairro Barreirinhas. visto que a iluminaçáo

existente nessa referida rua nâo é suficiente, deixando-a escura, e esse serviço é essencial
para a segurança dos munícipes. "A precariedade na iluminação pública propicia o aumento

da criminalidade, a insegurança dos moradores e também o uso, tráfico e comércio de

drogas. Nosso município tem sofrido com uma insegurança crescente. O serviço ineficiente

de iluminaçáo apenas potencializa, não só o risco, mas também a sensaçáo de insegurança

e vulnerabilidade entre os cidadãos."

Sala das Sessões, em 21 de outubro de2022.
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O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuiçôes legais e regimentais, vem

requerer a V. Ex." que, após deliberação e aprovação do Plenário, seja encaminhada ao

Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte lndicaçáo:

"Desobstrução do bueiro, na Avenida Clériston Andrade, bairro Loteamento Rio

Grande, (em frente a Muniz Auto Center)."

JUSTIFICATIVA

Em atendimento a reivindicação dos comerciantes, solicitamos a desobstrução do bueiro

em frente a Muniz Auto Center, depois da rotatória da Marconi materiais de construção na

Avenida Clériston Andrade, no 2309, bairro Loteamento Rio Grande, conforme foto em

anexo, o bueiro está entupido, não fazendo o escoamento correto da água, e está sendo

feito o calçamento desse trecho, assim como a jardinagem, correndo risco de concluir o

serviço, e este bueiro ficar entupido, causando transtornos aos cidadãos.

Neste sentido contamos com o apoio dos nobres colegas para a aprovação dessa

indicação.

Sala das Sessôes, em24 de outubro de2022.
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exceuurisstmo SENHoR pRESTDENTE oa cÂnllna 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:

"Reforma e recuperação da quadra de esporúes no bairro Residencial Boa

SoÍe."

JUSTIFICATIVA

Em atendimento a solicitaçáo dos munícipes, solicitamos que seja feita a reforma e

recuperação da quadra de esportes no bairro Residencial Boa Sorte. Conforme foto

em anexo, a quadra se encontra em situação precária, completamente abandonada.

E importante que faça a reforma dessa quadra para que os moradores possam usar

e usufruir desse espaço destinado a prática de esportes e convivência dos habitantes.

Dessa forma solicitamos a aprovação dessa indicação, para que essa reforma seja

feita o mais breve possível.

Na certeza de contar com vosso pronto atendimento, desdejá, agradeço e coloco-me

a disposição para trabalharmos juntos em prol ao desenvolvimento do Município de

Barreiras.

Câmara Munic]pal Ce Barroiras
P roto co,t o 1 o$rj-\ /".{ or3Sala das Sessões, em 21 de outubro de2022.
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