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ExcELENTíssrwro SENHoR pRESIDENTE DA

VEREADORES DO IVIUI.IICIPIO DE BARREIRAS/BA.

cÂuana DE

A Vereadora abaixo assinado no uso de suas atribuiçÕes legais e regimentais,

vem requerer a Vossa Excelência que, apos deliberação e aprovação do

Plenário, seja encaminhada ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal a seguinte

indicação:

"lndica que seja requalificado o asfalto na Travessa Descanso,
Bairro São Miguel (travessa com frente ao Colégio Enigma)."

Justificativa

Nossa solicitação que seja feita requalificação asfáltica na Travessa Descanso,

no Bairro São Miguel, e mais que justa, pois as reivindicaçÕes de diversos mo-

radores da região que alegam ter vários desníveis e buracos nesta rua.

Com a pavimentação asfaltica a rua terá uma melhora significativa, dando mais

Segurança e mais conforÍo aos motorisÍas nos seus des/ocamentos.

Sala das SessÕes, 07 de Junho de 2022.

CARMÉLIA CARVALHO DE SOUZA
Vereadora PP

Avenida Clériston Andrade, 1.353 ' Baino São Miguel -Tel: (77) 3611-9600 / (77) 36ll-9628
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caRruÉuA cARVALHo DE souzA
Vereadora PP

cÂuana DE

A Vereadora abaixo assinado no uso de suas atribuições legais e regimentais,

vem requerer a vossa Excelência que, apos deliberação e aprovação do

Plenário, seja encaminhada ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal a seguinte

indicação:

"lndica que seja feita Pavimentação Asfáltica na Rua Sol Nascente, Bairro

Morada da Lua de Cima."

Justificativa

A presente solicitação tem como objetivo, atender pedidos feitos por moradores

e usuários daquelas localidades, a esta Vereadora, pois, como relatado pelos

mesmos, a Rua se encontro em total abandono, muito mato, lixo. Com isso,

para aumentar a segurança e disponibilizar maior conforto aos munícipes,

necessário se faz a intervenção do Poder Público para realizar a pavimentação

aqui solicitada. Relatado o presente, conto com a aprovação desta proposição,

no intuito de trazer mais conforto, tranquilidade e segurança aos moradores ou

quem por ali passa diariamente.

Sala das SessÕes, 0B de Junho de 2022.
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cÂmana DE

A Vereadora abaixo assinado no uso de suas atribuiçÕes legais e regimentais,
vem requerer a vossa Excelência que, apos deliberação e aprovaÇão do
Plenário, seja encaminhada ao Excelentíssimo Prefeito a seguinte indicação:

..INDICA QUE SEJA CORRIGIDO NOME DA RUA HERMETRO DOURADO,
PARA HERMETO DOURADO."

JUSTIFICATIVA

A referente propositura se dá, no intuito de realizar a correção do nome da rua
que homenageia o Sr. Hermeto Dourado, que se encontra com nome incorreto
na base de endereços dos correios e nos aplicativos de trânsito, bem como nos
registros da administração municipal.

Sala das SessÕes, 09 de junho de 2022.
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CARMELIA CARVALHO DE SOUZA

Vereadora PP
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cÂrueRa DE

A Vereadora abaixo assinado no uso de suas atribuiçÕes legais e regimentais,

vem requerer a Vossa Excelência que, após deliberação e aprovação do

Plenário, seja encaminhada ao Excelentíssimo Sr. prefeito Municipal a seguinte

ind icaçáo:

- "lndica que seja feita pavimentação asfáltica, passeios, meio-
fio no Bairro Alphaville.

JustiÍicativa

A justificativa se deve ao fato de que o bairro citado encontra-se num estado

critico por conta dos buracos existentes, tornando inviável o trânsito,

prejudicando a saúde dos que ali habitam, com a excessiva poeira. E quando

chove, enche de grandes buracos, gerando transtornos aos moradores e

motoristas que transitam diariamente no local.

No momento o Bairro tem um ar de abandono; portanto muito justo o
atendimento dessa proposição.

Sala das Sessôes, 21 de Junho de 2022
dose
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CARMELIA CARVALHO DE SOUZA

Vereadora PP
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excelerutissuvto SENHoR PRESTDENTE DA

VEREADORES OO T'IUT.IICíPIO DE BARREIRAS/BA.

cÂuaRl DE

A Vereadora abaixo assinado no uso de suas atribuiçÔes legais e regimentais,

vem requerer a Vossa Excelência que, após deliberação e aprovação do

Plenário, seja encaminhada ao Excelentissimo Sr. Prefeito Municipal a seguinte

indicaçáo:

"lndica que seja feita a limpeza da Rua São José, Vila Dulce (ao

lado da creche).

Justificativa

A presente indicação se faz necessária tendo em vista as diversas

reclamações de moradores das proximidades. A sujeira na rua gera enormes

transtornos aos moradores da localidade que por ali trafegam, razáo pela qual

pedimos em caráter de urgência que seja tomada providencia por parte do

Poder Publico para melhoria daquela rua para a comunidade'

Sala das Sessões, 06 de Julho de 2022.

CARMÉLIA CARVALHO DE SOUZA
Vereadora PP
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