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ExcELENriSstruO SENHoR PRESIDENTE DA cÂmRna, DE VEREADoRES

DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA.

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

vem requerer a Vossa Exa. que, apÓs deliberação e aprovação do plenário, seja

encaminhado ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, a seguinte indicação:

,,CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E

ENsrNo FuNDAMENrAL; No BAIRRo cIDADE NovA,INçfí[,hlulHJ!üç-Frlftiius - o'

Protocolo no ----E---L',igisú@?o
Justificativa

Uma vez que o bairro está vivendo um potencial crescimento, precisará

urgentemente de infraestrutura para abrigar a população que ali reside e bairros

ad]acentes, principalmente quanto a educação, oportunizando as crianças o

direito a frequentar uma unidade escolar proximo da comunidade em que vivem,

uma vez que, o referido bairro localiza-se em área distante das diversas

comunidades escolares existentes no municipio.

As unidades escolares são espaços imprescindíveis para o desenvolvimento das

peSSoaS, das organizaçÕes e da sociedade como um todo e, São nelas que, a

grande maioria 
-dar 

cilanças e dos jovens aprendem uma diversidade de

õonhecimentos formando séu caráter e sua intelectualidade, por isso a educação

é um direito de todos e dever do estado promover e facilitar a sua acessibilidade.

Sala das SessÕes, em 17 de fevereiro de 2021'
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ExcELENTíSstwto SENHoR PRESIDENTE, oa cÂrvlaRA DE VEREADoRES

DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA.

O vereador abaixo assinado, no uso de suas atribuiçÕes legais e regimentais,

vem requerer a V.Exm. Que, apÓs deliberação e aprovação do plenário, seja

encaminhado ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, a seguinte indicação:

,,eUE SEJA CONSTRUÍoA Ume cRECHE EScOLAR NO BAIRRO cIDADE

NOVA, NESTA CIDADE."

Justificativa

As mães trabalhadoras residentes neste bairro reivindicam a construção

de uma creche para poderem exercer suas funções profissionais com maior

tranquilidade, já que necessitam deste exercício para complementação familiar.

A maioria delas não tem rêmuneração suficiente para arcar com os custos de

assistência aos seus filhos menores e a distância do Bairro com os demais e o

centro dificulta ainda mais. Desta forma, faz-se extremamente necessária a

construção de uma creche municipal para minimizar os problemas sociais

causados pela falta de assistência à mulher e à criança'

Sala das SessÕes, em 17 de fevereiro de 2021'
Ài:ro1 í-:i0 â::i

M.

:'là9

Vereadora- Republ icanos

Avenida Clériston Andrade, 1.353 - Bairro São Miguel - Tel: (77) 3611-9600 - Fone/Fax: (77) 36ll-9628
Home Page: www.camaradebarreiras.ba.gov.br Ouvidoria: 0800-075-8101

t Í{ililtlii--<t

SILMA W*^ALVES 

':



Camcüra lvhtrtícíya[ 6e Barreíras tsA
CNPJ: 16.256.893 /0001 -70

ExcELENlÍsstrrlo SENHoR PRESTDENTE DA cÂuaRa, DE VEREADoRES

DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA.

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

vem requerer a Vossa Ex". que, após deliberação e aprovação do plenário, seja

encaminhado ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, a seguintq,ipdçnnfigpatoe barrerras - or
protocolo no . i6I

,,pROVtDÊruCleS NO SENTIDO DE VIABILIZAR A CONSTRUçÃO DE

ABRIGOS DE PASSAGEIROS COM ASSENTOS E COBERTURA PARA O

BAIRRO CIDADE NOVA, NESTE MUNICIPIO."

Justificativa

Solicito o acima referido, para que os usuarios do transporte coletivo do bairro

Cidade Nova, especialmente idosos e gestantes, possam aguardar o onibus com

mais conforto, sendo que ficam boa parte do tempo na espera de ônibus em pé,

com a colocação de assentos amenizaria muito estes problemas e proporcionará

conforto.

Sala das SessÕes, em 16 de fevereiro de 2021.

SILMA ru^ALVES
Vereadora-Repu b I icanos
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