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ExcELENTísslrtao sENHoR PRESTDENTE DA cÂnnenn DE vEREADoRES DE
BARREIRAS-ESTADO DA BAHIA

o Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuições legais
requerer a v. Ex.a que, após deriberação e aprovação do plenário,

Exmo. Sr. Prefeito Municipat a seguinte lndicação:

e regimentais, vem

seja encaminhada ao

"Revitalização e uma torre de iluminação na praça, próxima as casas verdes, no
Restdencial Boa SoÍq com. interuenções que contemplem seruços de limpeza em
geral, calçamento, iluminação, colocação de bancos e lixeiras, irrigação e
jardinagem."

JUSTIFICATIVA

Essa reivindicação é uma solicitação clamante da comunidade, que tem muitas crianças e
jovens, sem um espaço de lazer. Solicitamos a revitalizaçâo dessa praça, que fica entre a
quadra de esportes e o centro comunitário, proxima as casas verdes da localidade, com
intervençÕes que contemplem serviços de limpeza em geral, irrigação, jardinagem, podas

de árvores, colocação de bancos e lixeiras, calçamento, iluminação e se possível a

implantação de equipamentos para a prática esportiva, oferecendo espaço de lazer e
promovendo a cidadania por meio de convívio entre os moradores locaís.

Na oportunidade, ainda requeiro a instalação de uma torre de iluminação nessa praça,

tendo em vista a escurídão em que se encontra, causando medo aos moradores.
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excer-elrisstuo sENHoR PRESIDENTE oe cÂmena DE vEREADoRES DE

BARRE]RAS.ESTADO DA BAHIA

O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuiçÕes legais e regimentais, vem

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

Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte lndicação: "rnira 
Municipal de-8arr-etras' r,
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"Reforma da quadra poliesportiva com colocação de concreto e melhoria na

ituminação, próximo as casas amarelas, no Residencial Boa Sode."

JUSTIFICATIVA

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

piso, além de melhoria na iluminação. Essa reivindicaçâo é uma solicitação da

comunidade, que possuí inúmeras crianças e jovens. A recuperação da quadra

poliesportiva proporcionará uma estrutura com acomodaçÕes mais adequadas para a

pratica de atividades físicas e recreativas aos moradores do Residencial Boa Sorte, que

passarão a contar com um espaço digno e apropriado para a convivência em comum.

Na oportunidade, ainda requeiro a instalação de iluminaçáo nessa quadra poliesportiva'

tendo em vista a utilização do êspaço para a pratica esportiva no período noturno.

salientando a importância dessa quadra, que é uma área de convivência' esporte e lazer,

destinada a integração das pessoas. Esta obra trará benefÍcios de alta relevância aos

moradores e visitantes que frequentam essa quadra'

Sala das Sessões, em 25 de agosto de 2022.

rLprov clo crn s
diar,J,

!i'etrannlg C!

ssãcr^do

iúYÉk,
dê ElÍreiris.3'

RIDER

Avenida Clériston Andrade, 1.353 - Bairro São Miguel - Tel: (77) 3611-9600 I (77) 3611-9628

Home Page: www.camaradebaneiras.ba.gov.br' Ouvidorir: 0800-075-8I01



Camara Svlunícíyat [e tsarreíras - tsA
CNPJ: 16.25 6.893 / 0001,-7 0

exceleurisstMo sENHoR PREsIDENTE oa cÂuana DE vEREADoRES DE

BARREIRAS.ESTADO DA BAH]A

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:

,'Mutirão de limpeza pública com retirada de lixo doméstico na rua F, no Conjunto

Habitacional Rio Grande, (ao lado da Escola Municipal Paulo FreirQ, nas margens do

Rio Grande."

JUSTIFICATIVA

A solicitaçáo do serviço de mutirão de limpeza pública e retirada de lixo doméstico se faz

necessária em razâo de muitos pedidos feitos pelos moradores da rua F, no Conjunto

Habitacional Rio Grande, ao lado da Escola Municipal Paulo Freire, uma vez que as margens

do Rio Grande, encontram-se com muito lixo acumulado. conforme fotos em anexo, a

quantidade de lixo exposto está dificultando a passagem de pedestres e ocasionando

também mau odor, alem de atrair roedores e insetos, colocando a saúde da população em

risco.

Diante do exposto, solicitamos o serviço mencionado no referido local, como forma de

restaurar o direito à cidadania dos que ali residem. Dessa forma contamos com a aprovação

dessa indicaçáo para que o sêrviço seja realizado o mais breve possível'

Sala das SessÕes, em 01 de setembro de 2022' rlprov
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ExcELENTíssrruo 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 aprovaçâo do Plenário, seja encaminhada

ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte lndicação:

"Pavimentação asfáltica com meio fio e sarjeta na rua Alvorada, bairro Morada

Nobre."
..riiiIâ Municipal dq ila,çretras' o,
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JUSTIFICATIVA

Em atendimento a solicitação dos munícipes, solicitamos a pavimentação asfáltica

com meio fio e sarjeta, para a rua Alvorada, bairro Morada Nobre.

Este pedido de pavimentação se faz necessário, pois neste período de estiagem, os

moradores sofrem com a poeira, e no período chuvoso com a lama.

Outro fator importante é que a maioria das ruas desse bairro foram pavimentadas,

deixando essa sem esse serviço. .

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

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

Barreiras.

Sala das Sessões, em 05 de setembro de 2022.
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ExcELENTÍsslnao SENHoR pREsTDENTE DA cÂwlenn 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:

"Que seja feita, faixa de pedestre em frente a lJnidade de Saúde Romualdo Albernaz,

bairro Flamengo."
. r,irtÍllClpfll,0
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JUSTIFICATIVA n ltrra dO cUnCi,.,'náf!O

Em atendimento a reivindicação dos transeuntes, solicitamos que seja feita uma faixa de

pedestre, em frente a Unidade de Saúde Romualdo Albernaz, na rua Valdelicio Moreira,

bairro Flamengo, a rua acima mencionada é bastante movimentada e necessita

urgentemente de uma faixa de pedestre a fim de melhorar a trafegabilidade. Por se tratar

de um posto de saúde, com alto fluxo de crianças e idosos, e requer cuidado especial por

parte do poder público. Sendo assim é de premente necessidade que sejam tomadas as

providências necessárias para melhorar o trafego de pedestre naquela localidade.
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