
Cantnra Jvturtírryot le Barreíras tsA
CNPJ: 16.256.893/0001 -70

gxcrlerurísstMo sENHoR pREstDENTE DA cÂrueRa MUNrcrpAL DE vEREADoRES DE

BARREIRAS.BA

VALDIMIRO losÉ ooS SANTOS FtLHo, vereador, no uso de suas atribuições legais e

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

seja encaminhada ao ExcelentÍssimo prefeito desse município a seguinte indicação:

Soticito: REquALtFtcnçÃo oo rnÂruslro Nos BAlRRos: BARREIRINHAS, VILA OOS SnS, SÃO

pEDRo, BELA vtsrA, vtLA AMoRrM, vrLA Dos FUNcroruÁntos E vtLA RtcA. (tNDtcaçÃo DE vtA

oe uÃo úrutca, FAtxA DE pEDEsrREs, tNsrAuçÃo DE qUEBRA-MoLAs, PLAcAS DE

rRÂrusrro srNALrzADonRs e seuÁFoRos).

JUSTIFICATIVA

À5ei13 irra do trltnc

Apresentamos aos nobres e ilustres colegas a presente indicação, para vossas apreciaçôes,

requerendo que sejam feitas as citadas melhorias, a fim de oferecermos aos condutores de

veículos e pedestres dos referidos bairros, uma trafegabilidade com controle e maior

segurança, evitando acidentes, uma vez que esses bairros constam em sua maioria com ruas

estreitas indicando mão dupla, para que essas passem a ser mão única, faixa de pedestres,

instalação de quebra-molas (se necessário), placas sinalizadoras de trânsito, e semáforos em

seus principais cruzamentos.

Sala de sessões, 28 de junho de 2021
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Carnnra Tvlurtkyotfe tsarreíras BA
:

CNPJ: t6.256.893/00O1-7 O

excelerurÍssrMo SENHoR pRESTDENTE DA cÂulnl MUNIctpAL DE vEREADoREs DE

BARREIRAS.BA

VALDIMIRO IOSÉ oOS SANTOS FILHO, vereador, no uso de suas atribuições legais e

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

seja encaminhada ao Excelentíssimo prefeito desse município a seguinte indicação:

truotcaçÃo: sEJA FEtrA TERRAeLANAGEM, MEto Fto, sARJETA, pAVtMENTAçÃo asrÁlrrcn e

tlulvttruaçÃo coM cotocaçÃo DE posrEs NA ESTRADA quE LrGA A uFoB Ao povoADo

arue ÉltcR AyREs, No Rto DE oNDAs, ESTENDENDo arÉ A EsTRADA euE DÁ AcESso Ao vAL
DA BOA ESPERANçA.

JUSTIFICATIVA

Apresentamos aos nobres e ilustres colegas a presente indicação, para vossas apreciações,
requerendo que sejam feitas as citadas melhorias, a fim de oferecermos aos condutores de
veículos e comunidade em geral, uma melhor trafegabilidade, inclusive como forma de
fomentar o turismo nessa localidade, melhorando as opções de acesso a um dos nossos
principais pontos turísticos, nosso Rio de Ondas por sua margem esquerda.
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Carnara lvlurtírryot {p tsarreíras tsA
CNPJ: I 6.256. 893/0001 -7 O

excelemlÍsslMo SENHoR PRESIDENTE DA cÂruene MUNICIPAL DE VEREADORES DE

BARREIRAS-BA

VALDIMIRO losÉ oOS SANTOS FlLHo, vereador, no uso de suas atribuições legais e

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

seja encaminhada ao Excelenüssimo prefeito desse município a seguinte indicação:

Solicito: UMA QUADRA POIIESPORTIVA COBERTA NO BAIRRO SANTA LUZIA

JUST!FICATIVA

Apresentamos aos nobres e ilustres colegas a presente indicação para vossas apreciações,

requerendo que seja feita a citada melhoria, a fim de oferecermos a comunidade local um

espaço para práüca esportiva com diversas modalidades, evitando o deslocamento de jovens e

adolescentes para outros bairros.

Sala de 2021
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Carnnra Svlurtíryot fe Barreíras BA
CNPJ: I 6.256. 893/0001 -7 O

excelerurísstMo sENHoR PRESTDENTE DA CÂrUnNE MUNICIPAL DE VEREADORES DE

BARREIRAS-BA

vALDIMtRo losÉ oos sANTos FlLHo, vereador, no uso de suas atribuições legais e

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

seja encaminhada ao Excelentíssímo prefeito desse município a seguinte indicação:

soticito: REFoRMA COM COBERTURA r nUpUeçÃO DA qUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA

MUNrcrpAL sANTA LUztA, NESSE ruurutcípto.

JUSTIFICATIVA

Apresentamos aos nobres e ilustres colegas a presente indicação para vossas apreciações,

requerendo que seja feita a citada melhoria, a fim de oferecermos aos estudantes e à

comunidade, um local adequado para práüca esportiva com diversas modalidades, evitando o

deslocamento de jovens e adolescentes para outros bairros e oferecer aos alunos um espaço

digno para as práticas esportivas.

julho de 2021,

ççínAtrrra dC trUnCi^ná.
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Cantnra Svlurtíryot íe Barreíras tsA
CNPJ: I 6.256. 893/00 Ol -7 O

rxcrlrrurÍsstMo sENHoR pREstDENTE DA cÂruRRR MUNtcIPAL DE vEREADoRES DE

BARREIRAS.BA

VALDIMIRo losÉ oos sANTos FlLHo, vereador, no uso de suas atribuições legais e

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

seja encaminhada ao Excelentíssimo prefeito desse município a seguinte indicação:

soticito: corusrnuçÃo DE UMA PRAçA eÚeUCA, COM ARENA POLIESPORTIVA MULTIUSO

(COM CAMPO SOCTEW; QUADRA DE FUTSAL, HANDEBOL, VOLEY E BASqUETE); PISTA PARA

SKATE E ACADEMTA AO AR LIVRE, NO BAIRRO SANTA LUZIA, NESTE wtUttttCíptO.

'USTIFICAT!VA

Apresentamos aos nobres e ilustres colegas a presente indicação, para vossas apreciações,

requerendo que seja feita a .citada OBRA, a fim de oferecermos aos moradores do referido

bairro um espaço adequado onde estes possam usufruir para lazer e aüvidades esporüvas,

incentivando os jovens e adolescentes às práttcas esporüvas em suas mais dtversas

modalidades.
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