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Protocolo no

ExcELENTÍsstruo SENHoR pRESTDENTE DA
VEREADORES DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

cÂuana 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 Praça Pública, situada em área localizada entre as ruas

Pedro de Oliveira, Avenida- Rio Grande e rua Maria da Glória nos limites

dos bairros RecanÍo dos Pássaros, Loteamenúo Sáo Paulo e Antônio

Geraldo", nesúe município de Barreiras-8A".

Justificativa

A construção de praças públicas ao longo do tempo tem ganhado im

porque com as transformaçÕes ocorridas em nossa sociedade, estes espaços

se tornaram fundamentais para a convivência social. Os municípios em geral

ao construírem praças têm como objetivos: revitalizar áreas esquecidas ou

abandonadas; proporcionar mais saúde física e mental para os moradores;

contribuir para a socialização entre indivíduos, além de ter um ótimo custo-

benefício. Por estas razÕes, a construção da referida praça em local

supracitado para atender tais demandas necessita de estrutura e espaço que
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permita a circulação e a realizaçáo de atividades físicas, bem como um espaço

para lazer e ponto de encontro dos moradores, com uma iluminação adequada,

garantindo a segurança e bem-estar da população e visitantes, atendendo

assim de forma satisfatória os anseios da comunidade, podendo garantir o

bem-estardapopulaçãoeampliarascondiçÔesdelazerdosmunícipes'

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

aos Nobres Pares a aprovação da presente lndicação.

Sala das SessÕes em, 09 de fevereiro de 2021.

lvete Maria Carneiro de Souza.Sicardi
Vereadora-AVANTE
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CÂMARA DE
EXCELENTISSIMO SENHOR - 

PRESIDENTE DA

VEREADORES DÉ EARREINAS ESTADO DA BAHIA'

Avereadoraqueabaixosubscreve,nousodesuasatribuiçõeslegaise
regimentaisvemrequereraV'Exa'queapÓsadeliberaçãoeaaprovaçãodo
plenário, seja encaminhada ao Exmo. Sr' Prefeito Municipal' JOÃO BARBOSA

DE SOUZA SOBRINHO a seguinte indicação:

,,Patrolamento e encascalhamento de estrada vicinal do trecho que liga a

Bebedouro até o Boquirão do sirico (prímeira entrada) com utilização de

manilhas", neste município de Barreiras-BA"'

Justificativa

osserviçosdeconstruçãoemanutençãodeestradasruraissão

importância para o deslocamento de pessoas e produtos em um

conservadestasviasdeummodogeraldisponibilizaumamelhor

trafegabilidade possibilitando mais conforto, segurança e agilidade para os

cidadãos. Ressalta-se que esta é a única via de acesso de muitas famílias

daquelascomunidadesquecomotempofoisedeteriorandoquecomaS

chuvas, agravou ainda mais a situação e, por este motivo' justifica-se a

celeridade e urgência da execução desta importante obra' o serviço ora

solicitado requer a utilização de manilhas, pois com as chuvas a estrada tem o

tráfego Prejudicado'
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pelos motivos expostos, solicito ao Executivo Municipal o pronto atendimento e

tambémaosNobresParesaaprovaçãodapresentelndicação.

Sala das SessÕes em, 10 de fevereiro de 2021'

lvete irlalia C' de SouzaRicardi

tvete ularia õà?fiÚtrô' Üê§ouzàRicard i

Vereadora-AVANTE
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ExcELENTísslruo SENHoR PRESTDENTE DA cÂulnl 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, JOÃO BARBOSA

DE SOUZA SOBRINHO a seguinte indicação:

"Patrolamento e encascalhamento de ruas da comunidade Recanto do Rio

- Vila Dulce, nesfe município de Barreiras-BAu. Sendo elas.'

Rua Califórnia;

Rua 2 de Julho;

Rua Bela Vista;

Travessa Boa Sorte;

Rua Campo Grande;

Rua Campo Belo;

Rua do lngá;

Rua Roxo;

Rua Josias Guedes.

Justificativa

Os serviços de manutenção em vias urbanas são de suma importância para o

deslocamento de pessoas e produtos em um munícipio. A conserva destas vias

do
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de um modo geral disponibiliza uma melhor trafegabilidade possibilitando mais

conforto, segurança e agilidade para os cidadãos. A pavimentação asfáltica das

referidas ruas se faz necessária, os moradores sofrem constantemente com a

lama no período das águas e com a poeira no período de estiagem, ocasionando

problemas de saúde prejudicando também a trafegabilidade.

Outro motivo é melhorar a infraestrutura da nossa cidade, oportunizando

melhores condiçÕes de vida para toda a população, e também contribuir para o

desenvolvimento econômico e social, uma vez que está prevista a inauguração

de uma creche naquela localidade. Os transtornos e dificuldades dos moradores

da referida comunidade podem e devem ser diminuídas com a realização desta

obra, reforçando o compromisso do poder público em diferentes esferas.

Pelos motivos expostos, solicito ao Executivo Municipal o pronto atendimento e,

também aos Nobres Pares a aprovação da presente lndicação.

Sala das SessÕes em, 10 de fevereiro de 2021.

aria Carneiro de Souzq
Vereadora-AVANTE
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