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EXCELENTíSsIwIO SENHOR PRESIDENTE DA CÂUena DE VEREADORES

DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

O vereador que abaixo subscreve, no uso de SuaS atribuições legais e

regimentais vem requerer a V. Ex". que após a deliberação e a aprovação do

Plenário, seja encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, JOÃO BARBOSA

DE SOUZA SOBRINHO a seguinte indicação: ôrnôÍô Municipal de8arreiras' Bn

natura do

"Construção de uma Praça Pública'

município de Barreiras-BA".

no Residencial AlPhaville, nesÍe

Justificativa

A lndicação para construção de Praça Pública no Residencial

justifica-se, visto que a população em questão carece de espaços possa

local de
usufruir de momentos de entretenimento e lazer, assim como de um

socialização dos moradores'

Um espaço público com um serviço de arborização e paisagismo contribuirá

significativamente para a valorizaçâo e a visibilidade do Residencial, bem como

para qualidade de vida da comunidade em questão'

Desse modo, cumpre destacar a importância desta ação, para melhoria da

infraestrutura da nossa cidade, oferecer melhores condições de vida para a

População, e também contribuir para o desenvolvimento econômico e social do

local.
Pelo exposto, gostaria de solicitar ao Executivo Municipal o pronto atendimento

e também aos Nobres Pares a aprovação da presente lndicação'

Protocolo no

doe
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Sala das Sessões em, 07 de Janeiro de 2021.

'ittrico 
Queiroz Filho
Vereador

.nara llunicipal de Barreiras
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EXcELENTíSSIruO SENHOR PRESIDENTE DA CÂmena DE

VEREADORES DE BARREIRAS-ESTADO DA BAHIA.âmara Municipalde,Barreiras - Br,
protocolo no "Z4S

natura 6p pynçinn jrin

o vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuições legais e
regimentais, vem requerer a V. Exa que, após deliberação e apro-vação do
plénário, seja encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Barreiras,

JOÃO BARI3OSA DESOUZA SOBRINHO a seguinte lndicação:

,,REFORMA 6ERAL E AMPLnÇÃo Do POSTO DE SAÚDE

MUGAMBO DE BAIXO, NESTA CIDADE DE BARREIRAS . BAHIA".

,dpr
dia:

JUSTIFICATIVA

soticitamos que seja feito a reforma gera! e ampliação do

Saúde Mucambo d'e Baixo onde atende as comunidades circunvizinhas

dando mais qualidade vida. Pois os moradores pedem urgência.
pelo exposto, gostaria de solicitar ao Executivo Municipal o pronto

atendimento e também aos Nobres Pares a aprovação da presente

lndicação.

02 de fevereiro de 2021.

EURICO QU
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ExcELENTíssruo SENHoR pRESTDENTE DA cÂmnne 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, após deliberação e apróvação
do Plenário, seja encaminhada ao Exmo. sr. prefeito Municipal 

-de

Barreiras a seguinte lndicação:

..DOAçÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA IGREJA
CATOLICA NO BAIRRO ENEORCTO I".

Apr
dia

JUSTIFICATIVA

Solicito ao poder executivo, a doação de um terreno a comunidade do
Arboreto I para que seja construída a Igreja católica denominada
"Paróquia Santo Expedito".
Essa doação beneficiará a comunidade paroquial do bairro supracitado,
onde os encontros vinham sendo feitos nas casas dos moradores.

:l'râÍô Municipal de Barrerras - u
protocolo no' l{gc _

Assinatura dc Fun

Sala das Sessões, 0

roz Filho

de março de
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