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JOAO FELIPE DE MELO LACERDA

VEREADOR

EXCELENTISSíIVIO SENHOR PRESIDENTE DA CÂUENA DE VEREADORES DE

BARREIRAS ESTADO DA BAHIA'

o vereador abaixo assinado 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 a seguinte indicação:

,,SOL;T1CO A IMPLANT4çÃO DE COBERTURA NAS PARADAS DE ÔNIAUS OO

RESIDENCIAL BOA SORTE, NESTE TUUHiCIPIO DE BARREIRAS"'

Justificativa

Os moradores estão sofrendo constantemente nas paradas de ônibus do

Residencial Boa Sorte, visto que, as paradas que existem no local, estão todas

deterioradas, algumas nem a cobertura têm, fazendo com que as pessoas

esperem os coletivos no sol ou na chuva, diante disto, solicito com urgência a

recuperação dessas cobertu ras.

Sala das sessões, 21 de Março de 2022'
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EXECELENTíSSIwIo SENHOR PRESTDENTe oe CÂTURRA DE VEREADORES DE

BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA.

O vereador Francisco Bezerra Sobrinho, no uso de suas atribuições legais e

regimentais, vem requerer a V. Ex. que, apÓs deliberação e aprovação do plenário'

seja encaminh ada a Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

,,construção de uma Greche- escola (cMEl) no Bairro Bela vista, QUê também

irá beneficiar o bairro de Barreirinhas, São Pedro e Vila dos Soldados, neste

MunicíPio."

JUSTIFICATIVA

Este bairro vem crescendo rapidamente, e outros novos bairros também está

surgindo nas suas imediações. Com este crescimento, também cresce as

necãssidades dos seus moradores, e entre os problemas que aquela localidade

vem sofrendo, está a falta de um espaço com estrutura apropriada e de

confiança para que os pais de família possam deixar seus filhos em segurança.

A consirução dà Creche pública ajudara bastante estes pais de família que

trabalham e necessitam desse suporte para deixarem suas crianças. O

principal objetivo desta indicação é dá oportunidade de melhorias as

comunidadeó carentes do município e lrazer condiçÕes de desenvolvimento

social, perante a situação econômica dos bairros, é de fundamental importância

a realização desta obra.
Sólicitamos brevidade no atendimento já que a muito tempo sofremos

com a falta da realização deste serviço.

Sala das sessões, 29 de Março de 2022.
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JOAO FELIPE DE MELO LACERDA -amara Munici

VEREADOR

ExcELENTtssíuro SENHoR pRESTDENTE DA cÂuena DE VEREADoRES DE

BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

O vereador abaixo assinado no uso de suas atribuições legais e regimentais

requerer a V. Exa. que após a deliberação e a aprovação do plenário,

encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

"MANUTEHçÃo E REQUALIFIcaçÃo esrÁlnca DA ENTRADA Do
RESIDENCIAL BOA SORTE".

Justificativa

Os moradores estão sofrendo constantemente com a lama e as imensas

crateras abertas nos trechos dessa via, prejudicando a trafegabilidade dos veículos

e dos pedestres.

vem

seja

Vale ressaltar que algumas ruas do

bastantes buracos, diante disto, solicito com

dessa importante localidade.

Sala das sessões, 21 de Março de 2022.
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residencial também estão com

urgência a recuperação asfáltica
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