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EXCELENTíSSIIvIO SENHOR PRESIDENTE DA CÂUana
VEREADORES DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

DE

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

regimentais vem requerer a V. Exa. que após a deliberação e a aprovação do

plenário, seja encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, JOÃO BARBOSA

DE SOUZA SOBRINHO a seguinte indicação:

"Limpeza da Rua Mandacaru no bairro Vila Brasil, bem como o

asfaltamento da mesima, nesÍe município de Barreiras'8A".

Justificativa

Tendo como objetivo o atendimento da demanda dos moradores da rua acima

citada dos quais solicitam a adequada limpeza da mesma, é que apresento

esta indicação destacando que os serviços de limpeza são atividades que

devem ser rotineiras nos logradouros públicos de qualquer município. Soma-se

a estes serviços a remoção de materiais inservíveis de locais inapropriados e

indevidos como necessidade para a melhora da qualidade de vida de todos.

Em suma, os serviços e cuidados com a limpeza de ruas, avenidas e locais

públicos representam também uma forma de prevenção no que se refere a

entupimentos das bocas de lobo, ramais e galerias que, quando assoreadls,
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impedem o escoamento das águas pluviais, aumentando assim a possibilidade

de ocorrerem alagamentos. Bem como, os serviços de pavimentação asfáltica

são de suma importância para o deslocamento de pessoas e produtos em um

município, pois, estes serviços de um modo geral disponibiliza uma melhor

trafegabilidade possibilitando mais conforto, segurança e agilidade para os

cidadãos. Os benefícios da pavimentação asfáltica são muitos dentre os quais

destacamos a melhora na infraestrutura da cidade, mais qualidade de vida,

melhora no padrão estético dos bairros que por sua vez melhora a autoestima

dos moradores como um todo, entre outros benefícios.

Pelo exposto, solicito ao Executivo Municipal o pronto atendimento e também

aos Nobres Pares a aprovação da presente Indicação.

Sala das SessÕes em, 25 de agosto de 2021.

Íõ-Ue Sousa Ricardi
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ExcELENTÍssrwto SENHoR pRESTDENTE DA
VEREADORES DE BARRETRAS ESTADO DA BAHIA.

cÂntlana

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

regimentais vem requerer a V. Exa. que após a deliberação e a aprovação do

Plenário, seja encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, JOÃO BARBOSA

DE SOUZA SOBRINHO a seguinte indicação:

"Reforma da Escola Municipal Salusútano Ayres, nesfe município de

Barreiras-BA'.

\

Justificativa Assinatura dc truniFná ii,

É. de fundamental importância que as Escolas estejam devidamente

reformadas e seguras para que as aulas possam ser aplicadas de forma mais

segura para os alunos da escola supracitada que necessita urgentemente de

uma reforma geral no banheiro, ampliação das salas, pois a mesma tem 04

(quatro) turmas e só uma sala de aula, o telhado da frente tá caindo,

demonstrando uma certa insegurança aos professores e todos que ali

trabalham, bem como, a todos os alunos que irão retornar em breve, seus
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Pelo exposto, solicito ao Executivo Municipal o pronto atendimento e também

aos Nobres Pares a aprovação da presente lndicação.

Sala das Sessões em, 30 de agosto de 2021.

lvete Maria Carneiro de Souza Ricardi
Vereadora-AVANTE
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ExcELENTÍssrlrlto sENHoR pRESTDENTE DA cÂruenn
VEREADORES DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

DE

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

regimentais vem requerer a V. Exa. que após a deliberação e a aprovação do

PIenário, seja encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, JOÃO BARBOSA

DE SOUZA SOBRINHO a seguinte indicação:

"Construção de PosÍo de Sa(tde na Comunidade da Cotia no município de

Barreiras Estado da Bahia".

! e demais normas legais a saúde é um direito de

todos e um dever do Estado e, portanto, todos devem ter garantidos o acesso

universal e igualitário às ações e serviços que tenham como meta atender a

população como um todo. Esta indicação tem como objetivo atender vários

pedidos proporcionando aos moradores da comunidade da Cotia que sejam

contemplados com os serviços prestados que um Posto de Saúde pode

oferecer, vez que, a referida região não possui um Posto de Saúde e o

deslocamento para a Sede do Município é bem complicada devido

principalmente a distância.
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Pelo exposto, solicito ao Executivo Municipal o pronto atendimento e também

aos Nobres Pares a aprovação da presente lndicação.

Sala das Sessões em, 30 de agosto de2021.
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EXCELENfÍSStrrlO SENHOR PRESTDENTE DA CÂntllna
VEREADORES DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

DE

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

regimentais vem requerer a V. Exa. que após a deliberação e a aprovação do

Plenário, seja encaminhada ao Exmo. sr. Prefeito Municipal, JoÃo BARBOSA

DE SOUZA SOBRINHO a seguinte indicação:

,,Construir uma Quadra Potiesportiva no bairro da Cotia, nesÚe município

de Barreiras-84".
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As Quadras proporcionam a integração da comunidade e das

crianças. Além da inclusão social, o esporte proporciona inúmeros benefícios à

saúde humana. É essencial a sociedade estimular a prática do esporte na

população. O bairro supracitado é uma comunidade carente deste município e

se encontra mais afastado da cidade, não tendo nenhuma praça ou área de

lazer para as crianças da localidade. Observando a necessidade de uma área

de lazer para as crianças e jovens daquela região que viemos através desta

indicação requerer uma Quadra Poliesportiva para a Cotia neste município de

Barreiras Bahia.
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pelo exposto, solicito ao Executivo Municipal o pronto atendimento e também

aos Nobres Pares a aprovação da presente lndicação'

Sala das SessÕes em, 30 de agosto de 2021.

lvete Maria Carneiro de Sousa
Vereadora-AVANTE
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