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rExcELENrísslrulO SENHOR pRESTDENTE DA cÂuane DE VEREADoRES DE

BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

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

r.equerer 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:

"rNDrcAÇÃo our SEJA REGULARIZADO O TR4ry
DO BAIRRO BURITIS"

ôiar.

O transporte público e coletivo de passageiros é\um para
garantir o acesso da população às oportunidades>dá cidade. O
público desempenha papel fundamental na promoção de interação e coesão
social e na valorizaçâo do coletivo e do viver em sociedade.

Com isso indicamos que seja regularizado o transporte público do bairro Buritis.
Os moradores daquela localidade necessitam deste transporte público, muitos
relataram que esperam o transporte por horas.

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, 07 de fevereiro de 2022.

b&q
(TETETA CHAVES)

HELEINA BRAZ DA SILVA

VEREADORA - PP

"âmara Municr
Protocqio no

Avenida CléristonAndrade, 1.353 - Baino São Miguel - Tel: (77) 3611-9600 - Fone/Fax: (77)3611=9628

Home Page: www.camaradebarreiras.ba. gov.br Ouüdoria: 0800-075-8 I 0 I
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ExcELENTÍssllvlo sENHoR pRESTDENTE DA cÂrunne DE VEREADORES DE

BARRETRAS ESTADO DA BAHIA.

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

fequerer a V. Éx". que após a deliberação e a aprovação do Plenário, seja encaminhada

ao Exmo .Sr. Prefeito Municipal, João Barbosa de Souza Sobrinho a seguinte

indicação:

"|NDICAçÃO OUe SEJA REGULARIZADO O TRANSPORTE 
1.9.,8"1-!,C,-,9si_,;s;i:.u 

{-i
DO BAIRRO CIDADE NOVA" "i'-gri;v1'* ír 

- 
i ) )ff ..'Jt*

Justificativa

O transporte público e coletivo de passageiros é um
garantii o acesso da população às oportunidades da bidadé. ,O 

tra

[riUtico desempenha papel fundamental na promoção de interação e

social e na valorizaçáo do coletivo e do viver em sociedade.

Com isso indicamos que seja regularizado o transporte público do bairro Cidade

Nova. Os moradores daquela localidade necessitam deste transporte público,

muitos relataram que esperam o transporte por horas.

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, 07 de fevereiro de 2022.

tu&q
(TETETA CHAVES)

HELEINA BRAZ DA SILVA

VEREADORA. PP

:rrilàl'ô MuntCt
Protocolo trP
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EXCELENTíSSIIAO SENHOR PRESIDENTE DA CÂmanl DE VEREADORES DE

BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

i

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

requerer a V. Ex.. quá apOs a deliberação e a aprovação do Plenário, seja encaminhada

ao Exmo .Sr. Prefeito Municipal, João Barúosa de Souza Sobrinho a seguinte

indicação:

.. tNcLusÃo, MaNUTENÇÃO. E TROCA DAS LÂMPADAS

DOS poSTES DE lLUMlr.rnÇÃO PÚBLlcA NA AVENIDA

ÉÃúO óO MO BRANCO ENTRE OS BAIRROS VILA

ÁúOnrrvr, VILA DOS FUNcIONARIOS E VILA RlcA "
i'-Prov

Justificativa

sabemos que a iluminação publica é um serviço essencial à i

ã;";;ó;Êãó,-nôt baiiros da nossa cidade' permitindo
-!^^ r- L-A,^^iL.üfif" ;i#;;;i" ãór 

"rprços 
públicos e vias de trânsito no período noturno,

-^ ^^t^^^^la am rionn a

;"ãü: 5Tffi ffi ;il i;.i I itã;aÕes i lícitas e crimi nosas colocang-1 
:-11 iit"o'

."gúrrnç" e a intelridade da cómunidade que por ali transitam e residem'

Esta vereadora foi procurada pelos moradores da região, e v.isitou^o local'

constatando a necessidade de melhorias necessárias em caráter de urgência em

praticamente toda Avenida Baráo do Rio Branco'

Pelo exposto, gostaria de solicitar ao Executivo Municipa! o pronto atendimento

ê tambem aos-nobres pares a aprovação da presente indicação'

esse..

:

Sala das SessÕes em, 03 de fevereiro de 2022'

tuú4

[]'
(

l::

I

HELEINA BRAZ DA SILVA

VEREADOM. PP

árnara Munlcl
Protocoio

n*n,tlu CtéristonAndrade, 1.353 - Bairro São Miguel -Tel: (77\3611-9600 - Fone/Fax: (77) 36ll=9628

i. HomePage: www.camaradebarreiras.ba.gov.br Ouvidoria: 0800-075-8101
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EXCELENT|SSTTUO SENHOR PRESIDENTE DA cÂruenR DE VEREADORES DE

BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

A vereadora que abaixo subscreve, no uso de suas atribuiçÕes legais e regimentais vem

requerer a V. Êx". que após a deliberação e a aprovação do Plenário, seja encaminhada

ao Exmo .sr. Prefeito Municipal, João Barbosa de souza sobrinho a seguinte

indicação:

..INDICAMOS QUE SEJA ABERTO ATENDIMENTO PEDIATRICO DE

EMERGÊNCIA 24 HORAS EM NOSSA CIDADE"

Justificativa

Muitas vezes ao precisar de atendimento emergencial, seja devido a um mal-

estar, um acidente doméstico ou até mesmo por algo mais grave a um pronto

socorro, pelo porte da nossa cidade a demanda de atendimento emergencial é

alta, nesse período de pandemia do corona vírus e sintomas gripais nossas

crianças estão vulneráveis.

com isso indicamos que seja aberto atendimento Pediátrico de Emergência 24

horas em nossa cidade, Bârreiras tem aproximadamente 158.432 habitantes

uma cidade de grande porte e que necessita de um atendimento especial para

nossas crianças.

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,22 de fevereiro de 2022'

.âmara MuniciPald^e

tuú4
(TETEIA CHAVES)

HELEINA BRAZ DA SILVA

VEREADORA - PP

na ilo

Protocolo no-
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