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exceuurísstmo SENHoR pREsIDENTE DA

VEREADORES OO ITIIUNICíPIO DE BARREIRAS/BA.

cÂuam DE

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

vem requerer a Vossa Excelência que, após deliberação e aprovação do
Plenário, seja encaminhada ao ExcelentíssÍmo sr. prefeito Municipal a seguinte
indicação:

"lndica que seja retomada a construção da Creche Municipal na Rua
Pinheiros, no Bairro Morada Nova.,,

Justificativa

Apresente proposição solicita que a gestão municipal retome a construçáo da

creche municipal na Rua Pinheiros, no Bairro Morada Nova.

A construção da creche foi iniciada, mas teve a sua paralisação e não se deu
andamento. Hoje, a estrutura construída se encontra abandonada há anos, e a
população reivindica o retorno dessa obra e conclusâo da mesma, para atender
com eficiência as necessidades dos moradores.

A creche é um universo promotor da construção de uma rede de cuidados que
abrange toda a família, onde desenvolve um papel importante com as crianças,
de acolhimento e educação.

Sala das Sessões, 12 de agosto de2021.

LHO DE SOUZA

Vereadora PP
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ExcELENlÍsstrrlo sENHoR pRESTDENTE DA

VEREADORES DO TTIUI.IICÍPIO DE BARREIRAS/BA.

cÂnaenn DE

A Vereadora abaixo assinado no uso de suas atribuições tegais e regimentais,
vem requerer a Vossa Excelência que, após deliberação e aprovação do
Plenário, seja encaminhada ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal a seguinte
indicação:

"lndica que seja implantado um quebra-molas na Rua José paraibano, no
Bairro Sandra Regina.(Rua da pousada Araújo),,

Justificativa

A construção de quebra-motas a pedído da população que em desconforto com
a velocidade dos veículos que por ali passam, tem a finalidade de reduzir a
velocidade de circulação. Vale salientar que o referido quebra-molas deve ser
implantado cerca de 1SOm antes do final da rua.

Ressalta-se ainda o interesse público de gerar segurança aos motoristas e
pedestres. Portanto, mais do que justa a aprovação desta proposição.

Sala das Sessôes, 12 de agosto de 2021.
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EL|A CARVôLHO DE SOUZA

Vereadora PP

'-Ll11C

Avenida Clériston Andrade, I .353 - Baino São Miguel - Tel: (77) 361 1-9600 - Fone/Fax: (77) 36lI-9628
Home Page: www.camaradebarreiras.ba. gov.br Ouüdoria: 0800-075-81 0 I



Cantnra lvlurtkryof fe tsarreíras tsA
CNPJ: I 6.25 6. 893/0001 -7 O

ExcELENTísslruo SENHoR PRESIDENTE DA

VEREADORES DO TTAUUIC|PIO DE BARREIRAS/BA.

cÂmene DE

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

vem requerer a Vossa Excelência que, após deliberação e aprovação do

Ptenário, seja encaminhada ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipa! a seguinte

indicação:

,,lndica que seja feita a requalificação asfáltica na Rua das Margaridas,

Rua das Magnólias, no Bairro Jardim Vitória."

Justificativa

As Ruas acima mencionadas, encontram-se abandonadas, desprovidas de

revestimento de massa asfáltica, meios fios. A presente lndicação objetiva

reivindicar ao Chefe do Poder Executivo Municipal a execução desses serviços

indispensáveis para melhoria das supracitadas vias públicas e que, se

atendida, promoverá uma melhor qualidade de vida aos seus moradores,

buscando etevar o nível de convivência daquela comunidade.

Sala das Sessões, 12 de agosto de 2021.
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\ GARMÉLIA CARVNLXO DE SOUZA

Vereadora PP
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