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ExcELENTíssrruro SENHoR pRESTDENTE 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 após a deliberação e a aprovação do Plenário, seja encaminhada

ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, .tOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRTNHO a seguinte

indicação:

"Capina e Recapeamento Asfáltico, da Rua São Bento (Bairro Barreirinhas), nesúe

m unicípio de Barreiras-8A".

Justificativa

Os serviços de capina e recapeamento asfáltico 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 capina e recapeamento

asfáltico 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

Nobres Pares a aprovação da presente lndicação.

Sala das Sessões em, 10 de Maio de2022.

Maria Carneiro de Souza Ricardi
Vereadora-AVANTE

Avenida Clériston Andrade, 1.353 - Bairro São Miguel -Tel: (77) 3611-9600 I (77) 36ll-9628
Home Page: www.camaradebaneiras.ba.gov.br - Ouvidoria: 0800-075-8101
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exceuurÍssrMo SENHoR pRESIDENTE oa cÂulna DE vEREADoREs oE
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 Plênário, seja encaminhada

ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, .lOÃO eaRgOSA DE SOUZA SOBRINHO a seguinte

indicação:

"Capina e Recapeamento Asfáltico, da Rua Pernambuco (Bairro Barreirinhas),

neste município de Barreiras-BA".

Jusíificativa

Os serviços de capina e recapeamento asfáltico 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 capina e recapeamento

asfáltico 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 Parês a aprovação da presente lndicação.

Sala das Sessões em, 10 de Maio de 2022.

Maria Carneiro de Souza Riéàrdi
Vereadora-AVANTE

Avenida Clériston 1.353 - Baino São Miguel - Tel: (77) 3611-9600 / (77)3611-9628

Home Page: .camaradebaneiras.ba. gov.br - Ouüdoria: 0800-075-8101
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ExcELENTíssrwro sENHoR pRESTDENTE DA cÂuana
VEREADORES DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

DE

A vereadora que abaixo subscreve, no uso de suas atribuiçôes 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 SOBRTNHO a seguinte indicação:

"Construção de um Parquinho, na Creche Centro de Educação lnfantil

Sagrado Coração de Je§ug nesÍe município de Barreiras-BA*. ii

\0
Justificativa

Esta reivindicação é indispensável para estes alunos, que precisam de uma

área para diversão. Um parquinho, é de um significado incalcutável para as

crianças, visto que, essa construção trará lazer, divertimento e bem estar para

todos os estudantes da creche.

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

aos Nobres Pares a aprovação da presente lndicação.

Sala das Sessões em, 11 de Maio de 2022.

Maria Carneiro de Souza R
Vereadora-AVANTE

Avenida Clériston Andrade, 1.353 - Bairro São Miguel -Tel: (77) 3611-9600 I (77) 36ll-9628
Home Page: www.camaradebaneiras.ba.gov.br - Ouüdoria: 0800-075-8101
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ExcELENTÍsstwto SENHoR pRESIDENTE DA
VEREADORES DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

cÂruana 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:

"Construção de uma Sala de Diretores, na Creche Centro de Educação'i,
lnfantil Sagrado Coração de Jesus, nesÍe munic;ípio dé Barte,lras-8A". I

Justificativa
i.

Esta reivindicação é indispensável para os diretores, pois precisam de uma

sala para reuniões. Uma sala de Diretores é de um significado incalculável para

os funcionários daquela localidade, visto que, essa construção trará

privacidade e conforto para estes.

:,

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

aos Nobres Pares a aprovação da presente lndicação.

Sala das Sessões em, 10 de Maio de2022.

líete Maria Carneiro de Souza
Vereadora-AVANTE

Avenida Clériston Andrade, 1.353 - Bairro São Miguel - Tel: (77) 3611-9600 I (77) 36ll-9628
Home Page: www.camaradebaneiras.ba.gov.br - Ouvidoria: 0800-075-8101
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ExcELENTísstrrro SENHoR pRESTDENTE DA cÂmann DE vEREADoRES
DE BARRETRAS 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:

"Restaurar a Pintura da Faixa de pedestre da Br 242, do posto sabbá ao
Hotel Solar,l nesÍe município de Barreiras-8A,,.

Justificativa

Faz - se necessário o atendimento desta reivindicação ,parar que se:possâ

assegurar aos pedestres que ali circulam, e que estão sem a devida sinalização,

pois a mesmâ já se encontra apagada, é importante assegurar a tlavessia da rua

em segurança,'e assim, garantirem seu direito de ir e vir como vislumbra nossa

Constituição Federal.

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

aos Nobres Pares a aprovação da presente lndicação.

Sala das Sessões em, 17 de Maio de2022.

Maria Carneiro de Souza
Vereadora-AVANTE
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EXCELENTíSSIMO SENHOR PRESTDENTE DA CÂMARA DE VEREADORESDE BARRETRAS ESTADO OE EAúIA

A vereadora que abaíxo subscreve, no uso de suas atribuiçÕes tegais e
regimentais vem requerer a v. Exa. que após a deliberação e a aprovação do
Plenário, seja encaminhada ao Exmo. sr. prefeito Munícipar, JoÃo BARBoSA
DE SOUZA SOBRINHO a seguinte indicação:

"sinalização de euebra Moras da Br 242, do posÍo sabbá até a poticia
Rodoviária Federar (pRF), município de Barreiras - Bahia.

lt

Justificativa

assegurar aos moradores que ari circuram e residem, mais segurança e bem
estar aos rnoradores e estudantes da localizaçâo.

Pelo exposto, soticito ao Executivo Municípal o pronto atendimento e também
aos Nobre_s pares a aprovação da presente tndicação.

Sala das SessÕes em, 17 de Maio de 2022.
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rneiro de Souza Rica
Vereadora-AVANTE
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