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ExcELENrisstruo 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 aprovação do Plenário, seja encaminhada ao

Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte lndicação:

"Que seja feita a limpeza, capina e retirada de entulhos, na rua do Milagre, bairro

Sanúa Luzia."

JUSTIFICATIVA

Os moradores solicitam para que seja feita a limpeza, capinação e retirada de entulhos na

rua do Milagre, bairro Santa Luzia, que se encontra com muito mato, atraindo animais

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

em caráter de urgência que seja feita a limpeza e manutenção dessa rua e a retirada dos

entulhos, que estão causando transtornos à vizinhança.

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

Executivo Municipal, as providências necessárias, para realização desses serviços.

Sala das SessÕes, em 02 de fevereiro de .2022.
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ExcELENlÍssllvto SENHoR pRESTDENTE DA cÂrtlene 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:

"Limpeza, roçagem do mato, retirada de entulhos e colocação de cascalho na rua
Raimundo Cardoso dos SanÍos, bairro Alphaville."

JUSTIFICATIVA

Em atendimento a solicitação dos moradores da rua Raimundo Cardoso dos Santos, bairro

Alphaville, solicltamos a limpeza da rua, capina, retirada de entulhos e colocação de

cascalho, pois a referida rua encontra-se em estado precário necessitando de limpeza e
manutenção, considerando que o entulho e lixo ali depositados, ocasionam a proliferação

de animais peçonhentos, além de agredir ao meio ambiente. E devido ao período das

chuvas, os munícipes que transitam no local vem sofrendo com a lama e buracos, por isso

solicitamos a colocação de cascalho.

Conto com o apoio dos membros desta Casa Legislativa para aprovação desta indicação,

confiante que alcançará seu proposito, pelo compromisso público da autoridade a que se

destina, desde já agradeço. .

Sala das Sessões, em 02 de fevereiro de 2022.
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excetexrisstlro SENHoR pREstDENTE DA

vEREADoRES oo trrtuHrcípto DE BARREIRAs/BA.

cÂueu DE

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

vem requerer a Vossa Excelência que, após deliberaçáo e aprovaçáo do

Plenário, seja encaminhada ao ExcelentÍssimo sr. prefeito Municipal a seguinte

Indicação:

"lndica que sejam colocadas placas de sinalização, construção de
quebra-molas e gue se1ã de mão única a Rua da Libertação, Bairro
Novo Horizonte (conforme consta foto anexa).',

Justificativa

lndicamos ao Prefeito Municipal que, através da

Infraestrutura, Obras, Serviços públicos

modifique o sentido do tráfego da via pública denominada Rua da Libeftação,

Baino Novo Horizonte passando a ser via de mão única, que seja sinalizada

com placas e construídos quebra-molas, uma vez que no referido local, em vis_

ta do fato de a rua ser de mão dupla o estacionamento de dois veículos de la-

dos opostos impede o tráfego dos demais, pois a rua é estreita. Some-se a isto
que apesar de ser estreita, é bastante movimentada, o que coloca a vida dos
pedestres/moradores em perigo.

Sala das SessÕes,24 de março de2022.
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CARMELIA CARVALHO DE SOUZA
Vereadora PP

1LDro
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ExcELENrissluto sENHoR pRESTDENTE DA cÂrulRe 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 soíucionado o acúmulo de água na rua Sanúa Custodia, bairro

Barreirinhas, com o obietivo de dar vazão a água empoçada."

do em sessã

JUSTIFICATIVA
'Ji

*'"

Solicitamos providências necessárias devido ao acúmulo

QV,.{

Custodia, bairro Barreirinhas, na altura do supermercado Felicidade, a

das bocas de lobo, para o escoamento dessa água. (Conforme foto em anexo).

Os moradores e comerciantes se queixam dessa água que fica empossada em frente

às residências e os estabelecimentos comerciais, causando mau cheiro e levando o

risco da proliferação do mosquito Aedes Aegypti, responsável pela transmissão da

dengue.

Por esse motivo pedimos para que sejam tomadas as melhores medidas, para a

solução desse problema.

jiora rvluntclpalde Barrerras - Br.,l-riocoro no Ja39 /&o,Qa-
Sala das Sessões, em 21 de março de 2022.
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