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ExcELENTísstwro sENHoR pRESTDENTE DA cÂwllna DE vEREADoRES DE

BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

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:

..QUE SEJA REALIZADO TESTAGEM EM MASSA PARA-COVID.í9 DOS
pRoFtSStoNAtS QUE ATUAM NA Ánea DE EDUcAçÃo MUNIcIPAL
DE BARREIRAS. "

Justificativa

Os profissionais da área da educação têm um papel importante na vida

social de crianças, jovens e adultos.

Com a volta das aulas 1OO% presencias solicitamos a Prefeitura Municipal

de Barreiras, Secretaria Municipal de Saúde que seja realizado o teste para

covid-1g em todos os profissionais da área de Educação Municipal de Barreiras'

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, 09 de novembro de 2021.
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HELEINA BRAZ DA SILVA
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ExcELENTíssnno SENHoR pRESTDENTE DA cÂuana DE vEREADoRES DE
BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

A vereadora que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais vem
requerer a V. Exa. que apos a deliberação e a aprovação do Plenário, seja encaminhada
ao Exmo .Sr. Prefeito Municipal, João Barbosa de Souza Sobrinho a seguinte
indicação:

"GoNSTRUçÃO DE UM REDUTOR DE VELOCTDADES (QUEBRA-
MOLAS) NA AVENTDA MANDACARU NO BATRRO CTDADE NOVA"

Justificativa

O quebra-molas ou redutor de velocidade lombada é um item imprescindível,
uma vez que, através de seu uso, os motoristas são obrigados a diminuir
a velocidade ao passar pela lombada, trazendo então, maior seguranga para
pedestres e para os próprios condutores dos veículos.

Com isso indicamos a construção de um redutor de velocidades (quebra-molas)
na avenida Mandacaru no Bairro Cidade Nova.

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, 16 de novembro de 2021.
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ExcELENTísslrtao SENHoR PRESIDENTE DA cÂmene DE vEREADoRES DE

BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

A vereadora que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais vem
requerer a V. Exa. que apos a deliberação e a aprovação do Plenário, seja encaminhada
ao Exmo .Sr. Prefeito Municipal, João Barbosa de Souza Sobrinho a seguinte
indicação:

" rNGLUSÃO Oe UM POSTE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA
RUA RAIMUNDO FERREIRA LIMA NO BAIRRO VILA
AMORIM"

Justificativa

Sabemos que a iluminação pública é um serviço essencial à qualidade de vida
da população, nos bairros da nossa cidade, permitindo que a comunidade
desfrute plenamente dos espaços públicos e vias de trânsito no período noturno,
a falta de iluminação facilita açÕes ilícitas e criminosas colocando em risco a
segurança e a integridade da comunidade que por alitransitam e residem.

Esta vereadora foi procurada pelos moradores da rua, e visitou o local,
constatando a necessidade de melhorias necessárias em caráter de urgência.

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, 16 de novembro de 2021.
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ExcELENTísslrrlo SENHoR PRESTDENTE DA cÂunna DE vEREADoRES DE

BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

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:

"PAVTMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA CHTCO MENDES,
LOCALIZADA NO BAIRRO CASCALHEIRA "

Justificativa

A pavimentação asfáltica possibilita qualidade de vida e desenvolvimento aos
espaços urbanos. A carência deste importante componente e o mau
gerenciamento de vias de acesso e passeios tanto por parte dos órgãos
responsáveis quanto pela população causa precariedade.

Com isso indicamos a pavimentação asfáltica na rua Chico Mendes, localizada
no bairro Cascalheira na cidade de Barreiras - BA. A realidade dessa
comunidade traz a necessidade de auxiliar na requalificação do ambiente
carente de pavimentação e infraestrutura adequada. A ausência parcial ou
completa deste importante componente do espaço urbano tende a gerar outras
necessidades a essa região, assim como em áreas semelhantes, onde pode
ocorrer o acúmulo de resíduos sólidos devido a inacessibilidade a estes locais,
agravando a situação de precariedade.

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, 16 de novembro de 2021.
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