
Camcara Svlurtícíyaf {e tsarreíras tsA
CNPJ: 16.25 6.893 /0001 -70

ExcELENTÍsstwto SENHoR PRESIDENTE DA cÂuann DE VEREADORES DE

BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

A vereadora que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais vem

requerer a V. Exa. que apos a deliberação e a aprovação do Plenário, seja encaminhada

ao Exmo .Sr. Prefeito Municipal, João Barbosa de Souza Sobrinho a seguinte

indicação:

..LIMPEZA 
COM CAPINA E RETIRADA DE ENTULHOS DE TODAS AS

PRAÇAS DOS BAIRROS JARDIM VTTORIA E GIDADE NOVA"

Justificativa

Os espaços sociais com entretenimento são iminentes, pois eles proporcionam

aos cidaããos momentos de socialização com outros indivíduos, principalmente

em espaços públicos, como Praças.

Com isso indicamos a limpeza com capina e retirada de entulhos de todas as

praças localizada nos bairros Jardim vitoria e Cidade nova, para os moradores

daqlelas comunidades as praças tem uma importância fundamental na história

sociocultural daquela localidad-e, pois a mesma serve de ponto de encontro de

jovens, adultos e idosos. Por isso a importância de um espaço público agradável

e limpo.

pelo exposto, gostaria de solicitar ao Executivo Municipal o pronto atendimento

e também aos nobres pares a aprovação da presente indicação.

Sala das Sessões em, 30 de agosto de 2022.
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exceleNtísstMo sENHoR PREsTDENTE oa cÂuaRl DE vEREADoRES DE

BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

A vereadora que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais vem

requerer a V. Exá. que após a deliberação e a aprovação do Plenário, seja encaminhada

ao Exmo .Sr. Prefeito Municipal, João Barbosa de Souza Sobrinho a seguinte

indicação:

-INDICAÇÃO DO FECHAMENTO DE UMA CRATERA NA ENTRADA
DO BAIRRO 29 DE JULHO "

Justificativa

lndicamos seja feito o fechamento de uma cratera que fica localizada na rua

ametista, na entrada do bairro 29 de julho. Sabemos que essa cratera existe há

alguns meses, e atrapalha a locomoção dos moradores causando transtornos no

bairro,

E como diz a declaração dos direitos humanos no Artigo 13;

l- Todo ser humano tem direito a liberdade de locomoçáo.

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

e também aos nobres pares a aprovação da presente indicação.

Sala das Sessões em, 06 de setembro de 2022.
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ExcELENTíssrwro SENHoR pRESTDENTE DA cÂruene DE vEREADoRES DE
BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

A vereadora que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais vem
requerer a V. Exa. que apos a deliberação e a aprovação do Plenário, seja encamlnhada
ao Exmo .Sr. Prefeito Municipal, João Barbosa de Souza Sobrinho a seguinte
indicação:

"rNDrcAÇÃo QUE SEJA REALIZADA UMA REVISÃO E
TROCA DE LAMPADAS NO BAIRRO RTBEIRÃO"
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Justificativa

da população, nos bairros da nossa cidade, permitindo que a comunidade
desfrute plenamente dos espaços públicos e vias de trânsito no período noturno,
a falta de iluminação facilita açÕes ilícitas e criminosas colocando em risco a
segurança e a integridade da comunidade.

Esta vereadora foi procurada por moradores do bairro Ribeirão, e visitou o local,
constatando a necessidade de melhorias necessárias em caráter de urgência.

Pelo exposto, gostaria de solicitar ao Executivo Municipal o pronto atendimento
e também aos nobres pares a aprovação da presente indicação.

Sala das SessÕes em, 06 de setembro de 2022.
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Sabemos que a iluminação pública é um serviço essencial à qualidade de


