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ExcELENTíssrruo SENHoR pRESTDENTE, DA cÂuana 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, apos deliberação e aprovação do plenário, seja
encaminhado ao Exm'. Senhor Prefeito Municipal, a seguinte indicação:

,'QUE SEJA CONSTRUIDA UMA CRECHE ESCOLAR NO BAIRRO SÃO
MIGUEL, NESTA CIDADE."

Justificativa

As mães trabalhadoras residentes neste bairro reivindicam a construção
de uma creche, para que possam exercer suas funçÕes profissionais com
maior tranquilidade, já que necessitam desde exercício para complementação
familiar. A maioria delas não tem remuneração 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 a criança.

Sala das SessÕes, em 09 de fevereiro de 2022.

srLMA -áM ALVES
Vereadora - Republicanos
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exceterutissrvto SENHoR pRESTDENTE, DA cÂmene
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 Exm'. Senhor Prefeito Municipal, a seguinte indicação:

"sucERE ExEcuÇÃo DE opERAÇÃo rApA-BURAcos ou
REcApEAMENTo AsFÁLTrco NA RUA anrôuo lúcro perxoro, No
BAIRRO VILA RICA, NESTA CIDADE.''

Justificativa

A indicação se faz necessária uma vez que a referida via se encontra em
estado degradante, com buraco ocasionado por peso de transportes. Desta
maneira o bom e correto tráfego de veiculos fica preludicado, colocando em
risco os motoristas e pedestres que se utilizam da rua. Sabemos que é de
direito da população poder contar com a correta infraestrutura municipal.

Sala das SessÕes, em 10 de fevereiro de 2022

DE

ltM
SILMA ROCHA ALVES

Vereadora- Republicanos
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ExcELENTíssuvro sENHoR pRESTDENTE, DA cÂnaana
VEREADORES DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA.

DE

O vereador abaixo assinado, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
vem requerer a v.Exm. Que, apos deliberação e aprovação do plenário, seja
encaminhado ao Exmo. senhor Prefeito Municipal, a seguinte indicação:

''SUGERE CXECUçÃO DE OECNEçÃO TAPA.BURACOS OU
RECAPEAMENTO ASrÁTTICO NA RUA SÃO PAULO, NO BAIRRO
BARREIR!NHAS, NESTA CIDADE."

Justificativa

A indicação se faz necessária uma vez que a referida via se encontra em
estado degradante, com buraco ocasionado por peso de transportes. Desta
maneira o bom e correto tráfego de veículos fica prejudicado, colocando em
risco os motoristas e pedestres que se utilizam da rua, sabemos que é de
direito da população poder contar com a correta infraestrutura municipal.

Sala das SessÕes, em 10 de fevereiro de 2022.

srLMA #/d^ ALVES
Vereadora- Republicanos
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ExcELENrissrruo SENHoR pRESTDENTE, DA cÂruaRa
VEREADORES DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA.

DE

O vereador abaixo assinado, no uso de suas atribuiçÕes legais e regimentai,;,
vem requerer a V.Exm. Que, apos deliberação e aprovação do plenário, sela

encaminhado ao Exm". Senhor Prefeito Municipal, a seguinte indicação:

''QUE SEJA FEITA, PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE, EM FRENTE AO
CENTRO MUNtCtpAL DE EDUCAÇÃO AREOLINA CARDOSO ,ESCOL,q
MUNICIPAL PROFESSORA CLEONICE LOPES, E NO CENTRO MUNICIPAL
DE APRENDIZAGEM PAULO MACHADO, NO BAIRRO VILA RICA, NEST,q
CIDADE." r

Justificativa

A Rua acima mencionada necessita urgentemente de uma faixa de
pedestre a fim de melhorar a trafegabilidade. Por se tratar de uma Escola tern
um alto fluxo de pessoas, e requer um cuidado especial por parte do poder
publico, facilitando o tráfego e melhorando a segurança ao transitar na rua.

Sendo assim é de premente necessidade que sejam tomadas as providência,s

necessárias para melhorar o tráfego de pedestre naquela localidade.

Sala das SessÕes, em 15 de fevereiro de 2022.

SILMA R ALVES
Vereadora-PRB
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