
Caynnra Ivlurtkyaf ú Barreíras BA
CNPJ: 16.256.893/0001 -70

excÊuenriSSrmO SENHOR PRESIDENTE DA cÂUam DE vEREADORES DE

BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

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

requerer a V. Ex". qrá'ápOr á d"tio"r"çi;; aprovação ú Ptenário, seja encaminhada

ao Éxmo.Sr. pretãito'Municipat, loáá Barüosa de Souza Sobrinho a seguinte

indicação:

..coNSTRUçÃo_PEUMAQUADRAPoLlESPoRTlvflxÊ'EiçflmYl.:l,15ry.o^
anrrôÍrô-eÉNróóE FREtrAs No BAIRRO cAsGr 

Éa r)),)-) r-z,-às toni,,

Justificativa

Apresençadeumaquadrapoliesportivanasescolaséde
fundamental importância para g"r",iti, q* "i aulas de educação física sejam

ministradas com õ;iúãàà, ; também para que a escola forneça uma

ffiãfu.."" ,inmiãpà," o desenvolvimenio de crianças e adolescentes'

com isso indicamos a construção de uma Quadra Poliesportiva na Escola

Antônio Bento oá'-ir"it", no nâir. cascarheira na cidade de Barreiras-Ba.

Ao construir uma quadra poliesportirã n" át"ola, a finalidade desta pode ir muito

além de forn"."r-úiãesiruturà adequada para. que aulas de educação física

sejam ministrada; ;;, qualidaJJ. n àuaOrá pode viabilizar gincanas'

competições, escolinhas para esportes específicos em modalidade

extracurricular e promoção de "r"ítot, 
que fazem com que a quadra

óóiiesportiva na escola seia um espaço-chave'

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, 08 de fevereiro de 2021'

(TETEIA CHAVES)

HELEINA BRAZ DA SILVA

VEREADORA - PP

,\Pro
,Lia:.
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Carnnra Jvlurtícyof [e Barreíras BA
CNPJ: I 6.256. 893/00 OI -7 O

EXCELENTÍSSIuIO SENHOR PRESIDENTE DA CÂtuem DE VEREADORES DE

BARREIRAS.ESTADO DA BAHIA.

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

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

ao Exmo .sr. Prefeito Municipal, João Barbosa de souza sobrinho a seguinte

indicação:

"coNSrRUçÃo DE UMA QUADRA PoLIESPORTIVA NAE:99h*,
ALBERTO AMORIM NO BAIRRO VILA AMORIM"

Justificativa

A presença de uma quadra poliesportiva nas escolas é de

fundamentai importância para garantir que as aulas de educação física sejam

ministradas com qualidade, L também para que a escola forneça uma

infraestrutura mínima para o desenvolvimento de crianças e adolescentes.

com isso indicamos a construção de uma Quadra Poliesportiva na Escola

Alberto Amorim no bairro Vita Amorim na cidade de Barreiras-Ba. Ao construir

uma quadra poliesportiva na escola, a finalidade desta pode ir muito além de

fornecer infraestruiura adequada para que aulas de educação física sejam

ministradas com qualidade.'A quadra pode viabilizar gincanas, competições,

escolinhas para esportes específicos em modalidade extracurricular e promoção

de eventos, que iazem com que a quadra poliesportiva na escola seja um

espaço-chave.

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

e também aos nobres pares a aprovação da presente lnOiq6g^g,r, e.q§"uf ã!

Sala das Sessões em, 08 de fevereiro de 2021'

oer#hvesr (soBRlNHO)

HELEINA BRAZ DA SILVA

VEREADORA. PP

FRANCISCO BEZERM SOBRINHO

VEREADOR. MDB
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Carnara Jvlurtbyof fe tsarreíras tsA
CNPJ: 16.256.893/0001-7 O

cENuap DPtrslr ' 1A DE VEREADORES DE
ExcELENTÍsstttlo sENHoR PRESIDENTE DA GAMAI

BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

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

ã;";;ü. Ér". que apos a deliberação e a aprovação do Plenário, seja encaminhada

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

indicação:

'IMpLANTAçÃ9 DE UM P9NTO DE ÔNIBUS NA AyENIDA HORTO
.à;dú Municipal dq Barreiras' o'

FLORESTNú NO í083, BAIRRO VILA RICA "

eml+l
Justificativa

os pontos de parada de ônibus são essenciais na logística do transporte urbano

de passageiros, contribui na redução de acidentes e servem de abrigos para oS

cidadãos no aguardo do transporte'

com isso indicamos a implantação de um ponto.de ônibus na Avenida Horto

Florestal, número-ioag, 
'bairro Vira Rica na cidade de Barreiras - BA. os

moradores daquela localidade necessitam deste ponto para um apoio no

;g;ú do ônibus da linha 11, muitos relataram que esperam o transporte no

;õÊ luanoo chove uma moradora que reside na rua abre as portas da casa

para abrigar os Passageiros.

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, 11 de fevereiro de 2021' Àilro
Cia:.

)h_9,
(rETElA õnnvesl

HELEINA BRAZ DA SILVA

VEREADORA - PP

ssão ,
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Carnnra Jvlurtíryof f,e Barreíras tsA
CNPJ: I 6.256. 893/0001 -7 O

EXcELENTíSSInaO SENHOR PRESIDENTE DA CÂUAm DE VEREADORES DE

BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

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

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

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

indicação:

Justificativa Fatura do Funcinnario

(soBRlNHO)

Visando aumentar a segurança do local e disciplinar a passagem de veículos, a

rotatória permite a reduçao na velocidade de aproximação e ordena as

conversões. O local que receberá este tipo de sinalizaçáo tem um nÚmero

significativo de acidentes, inclusive com vítimas graves'

Com isso indicamos a construção de uma rotatória na BR 135, entre o bairro Vila

Rica e o Bairro São Pedro. O iocal por ser uma das principais entradas para os

dois bairros, concentra um grande fluxo de veículos, principalmente nos horários

de "pico". Aiguns condutores de automóveis e motocicletas reclamam muito da

àig.Lto"o" qlue é para transpor a BR 135 naquela localização, se_m contar a

qúántUaOe.de acidentes que acontecem ali, com isso minha indicação visa

melhorar o trânsito daquela localidade.

Sei que antes de iniciar construções na BR e próximas dela que é o caso da BR

13S, é necessário consultar o Departamento Nacional de lnfraestrutura de

Traásportes (Dnit). Lei Federal No 10.233, de 2001, confere ao órgão público

poder,de atuação sobre ataixa de domínio, bem como estabelecer restrições

sobre o uso do solo nas áreas lindeiras a rodovias federais.

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

e também aos nobres pares a aprovação da presente indicagio*s

Sala das SessÕes em, 08 de fevereiro de 2021'

hX
(TETEIACHAVES)

HELEINA BRAZ DA SILVA

VEREADOM - PP

\
FRANCISCO BEZERRA SOBRI N HO

VEREADOR. MDB
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'coNsrRUçÃO DE UMA ROTATÓRIA NA BR í35 ENTREâR"BJfis$Ppalde8arrerÍôs - o,

vtLA RICA É eetnno sÃo PEDRO" protocoto nd 
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YURE RAMON

VEREADOR- MDB

.'Jfrv\.tl'{-l..Á'r!\- -

JOAO FffPE DE MELO LACERDA

VEREADOR- DEM

SILMA ROCHA ALVES

VEREADORA- REPUBLICANOS


