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ExcELENTíssrwro SENHoR pRESTDENTE DA cÂunne DE vEREADoRES DE

BARREIRAS-ESTADO DA BAHIA

O Vereador abaixo-assínado, 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:

"Que seja feita, faixa de pedestre em frente à escola de inglês,

no 449, bairro Sandra Regina."

na rua São Francr.sco
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Assinatura do Funcionário
JUSTIFICATIVA

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

pedestre, em frente à escola de inglês (english for all course), na rua São Francisco no 449,

bairro Sandra Regina, a rua é bastante movimentada e necessita urgentemente de uma

faixa de pedestre a fim de melhorar a trafegabilidade dos cidadãos que por ali transitam.

Por se tratar de duas escolas uma de frente para a outra e com alto fluxo de alunos, requer

cuidado especial por parte do poder público. Sendo assim e de premente necessidade que

sejam tomadas as providências necessárias para melhorar o trafego de pedestre naquela

localidade.

Sala das SessÕes, em 15 de setembro de 2022.
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Camzara Svlurtícíyaf fe tsarreíras tsA
CNPJ: 16.25 6.893/0001 -70

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

Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte Indicação:
v,r'flâÍô Munícipaice úarrerràs - .

Protocolo nd--€§gg--

"Poço Artesiano para a comunidade de Agua Salgada na zona rural, nesfe município

de Barreiras."

JUSTIFICATIVA

Em atendimento a reivindicação dos moradores da comunidade de Agua Salgada,

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

beneficiar várias famílias no povoado, que estão sofrendo com a falta de água apropriada

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

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

Sala das SessÕes, em 15 de setembro de 2022.
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excelerurísstMo SENHoR pRESIDENTE oa cÂulna DE vEREADoRES DE
BARREIRAS-ESTADO DA BAHIA

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

a V Ex." que, após deliberaçâo e aprovação do Plenário, seja encaminhada ao Exmo. Sr.

Prefeito Municipal a seguinte lndicação:

"Solicitação para a colocação de mais um contêiner

caminhâo de coleta passe mais vezes na rua Aurelina

Branco."

JUSTIFICATIVA

-.,ilara Municipai0e Úa,-reiras' "
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receptor de lixo ou que o

Barros, bairro Jardim Ouro
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Esta solicitação se faz necessária, pois conforme foto em contêi

local náo está sendo suficiente para a colocaçáo dos lixos oriundos dos

comerciantes que residem na rua Aurelina Barros, bairro Jardim Ouro Branco.

A colocaçáo de mais um contêiner ou que o caminhão que faz a retirada do lixo passe mais

vezes no local, tornará o ambiente mais limpo, pois os sacos de lixos estão amontoados, e

se espalhando nas calçadas, com essa solicitação dos moradores atendida, vai evitar entupir

as bocas de lobos, o mau cheiro e a proliferação de insetos.

Sala das Sessões, em í6 de setembro de2022.
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ExcELENTíssrrrao SENHoR pRESTDENTE DA 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 deliberação e aprovação do Plenário, seja encaminhada ao

Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte lndicação:

"Realização de um mutirão de limpeza e retirada de entulhos na rua Uruguai, bairro

Boa Sorte."

JUSTIFICATIVA

A presente indicação motiva-se no fato de que o referido bairro se encontra em condiçÕes

de abandono, havendo necessidade de um mutirão de limpeza, que contemple roçagem,

capina, varrição e recolhimento de entulhos. O mato acaba atraindo animais peçonhentos,

a falta de limpeza gera transtornos aos moradores e transeuntes, pedimos em caráter de

urgência que seja feita a limpeza desse local, visando melhorias a população.

Diante das informaçÕes supracitadas e a pedido da população, é que solícito ao Poder

Executivo Municipal, as providências necessárias, para realizaçáo desses serviços no

bairro Boa Sorte e Residencial Boa SoÉe.

Sala das Sessões, em 16 de setembro de 2022.
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ExcELENTÍsstnao SENHoR pRESTDENTE DA cÂuane 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:

"Requalificação do campo de futebol ou construção de uma quadra na rua Padre

Armindo, (rua do Complexo Policial), bairro Vila Regina." -,rrJêÍô Municjpalde Barrerras - ",
Protocolo no 'J>JI
Em#l

JUSTIFICAT!VA

Em atendimento a solicitação dos moradores, pedimos a requalificação do campo de

futebol ou a construção de uma quadra, no bairro Vila Regina. Conforme foto em anexo, o

campo possuí traves e refletores, está necessitando de reparos para que volte a funcionar

na localidade.

Salientando a importância do esporte, essa obra contribuirá para a saúde do cidadão, além

do fator da inclusão social. Este espaço proporcionará maior qualidadê de vida para a

população que terá um local apropriado para realizar suas atividades esportivas e eventos

que mobilize a comunidade.

Apro ):ffià:ôÊ§[MSala das Sessões, em 16 de setembro de 2022. 4iu
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