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EXCELENTíSSIuIO SENHOR pnesloeúTE DA CÂnllm DE vEREADORES DE

BARREIRAS ESTADO DA BAHIA. ..

A vereadora que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais vem

requerer a V. Ex'. que apos a deliberação e a aprovação do Plenário' seja encaminhada

ao Exmo .sr. PreÍeito Municipal, João Barbosa de souza sobrinho a seguinte

indicação: :

pcipúLáàãõ oue AGUARDA EM PíI'r4-EL1 DE vAcrNAçÃo
coNTRA COVID-íg NO PARQUE DE EXPOSIçAO" "

Justifi.'cativa

R vacinàção é um método preventivo e eficaz para se evitar diversas doenças, a

prefeitüra Municipal de Barreiras e a Secretaria Municipal de Saúde vem

realizando um belíssimo trabalho nessa campanha de vacinação contra Covid-

19, porém uma situação desagradávelvem sendo enfrentada pelas pessoas que

aguardám na fila em pé no posto de vacinação do Parque de Exposição com o

solforte, as mesmas nos procuraram para relatar a situação. Pela quantidade de

pessoas que procuram o local para realizar a vacina muitos chegam a passar

horas !a fl? enfrentando o solforte.e o calor exorbitante.

"para que essa espera seja mais tranquila e confortável estamos realizando a

indicação de que no decorrer dessa fila seja instalado uma cobertura como toldos

para reduzir a exposição ao sol dessas..pessoas'

pelo exposto, gostaria de solicitar ao Executivo Municipal o pronto atendimento

e tambem áos nobres pares a aprovação da presente indicação.

Sala das Sessões em, 06 de julho de 2021. ,ildrd lviunlCl
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EXCELENTÍssrmro SENHOR pREStpENTE DA CÂnaam DE VEREADORES DE

AARREIRAS ESTADO DA BAHiA.

A úereadora-que abaixo sqbscrevg, no uso de suas atribuições legais e regimentais vem

requerer a V. Ex". qf;;d;ã"rioeraçáã éã ãprovaçao do Plenário' seja encaminhada

ao Exmo--.s-r. prefãito úunicipat, .loáã eàrlo"" de . souza sobrinho a seguinte

indicação: '.

'lNDlCAçÃo oa CoNSTR-Uç-â,.9. PE 
uM PRÉDIO PRÓPRlo DA-' -

UNIDADE DE SAüõE óÀ rauiurÁÉEzABETE PEREIRA DE MELo'

A construção de um prédig, será para melhor atender a população da vila dos

Funcionários. E agora que estamot n" fase de iazer economias devido ao impacto

econômico sofrido com a pandemia oo.ãrio-r9 a Prefeitura Municipalde Barreiras

vai economizar com o aluguel'

com isso vamos realizar um sonho que é t"Ly, ,pt"|io 
próprio para a.unidade de

saúde Etiza-bete pãiáira de Meto e o'.bairro Vila dos Funcionários'

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

tambémaosnobresparesaaprovaçãodapresenteindicação.

Sáta Oas Sessões em, 28 dp julho de -2021'
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EXCELENTÍSSIwIO SENHOR PRESIDENTE'DA CÃMARA DE VEREADORES DE i'

tanneínes ESTADo DA BAHIA

A üereadoraque abaixo sub_screve, no usode suas atribuições legais e regimentais vem

requerer a V. Êx"..que após a deliberação ê'a âproüação do Plenário, seja encaminhada

ao'Exmo--:Sr. Preieito Municipal,'João Barbbsa de.Souza Sobrinho a seguinte ':'

'indicaçãb: '.

"GoNSTRUçÃO DE UMA PRAçA SU§TENTÁVEI NO BAIRRO
MORADA NOBRE NA RUA CHEGA DE SAUDADE"

,,;"
Justificativa

pode-se verificar que o lazer se destaca nas necessidades sociais, pois ele
prôporciona ao cidadão momentos de descontração e socialização com outros

indivíduos, principalmenté em espaços'como parques pÚblicos e praças.

€omiisso indieamos a construção de uma Praça Sustentável de lazer baseado

no conceito socioambiental, sabemos da importância do lazer na sociedade,
podendo realizar a integração entre crianças, jovens, adultos e idosos,

fortalecendo esse vínculo familiar. A Rua Chega de Saudade no Bairro Morada

Nobre não possui nenhum espaço público destinado ao lazer, por isso o motivo

da nossajndicação.

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

e também aos nobres pares a aprovação da presente indicação.

Sala das Sessões em, 28 de julho de 2021.
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