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ExcELENTíssrrrro SENHoR pRESTDENTE DA cÂuene DE vEREADoRES DE
BARREIRAS . ESTADO DA BAHIA

rruorceÇÃo

O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuiçÕes legais e regimentais, vem
requerer a V. Ex.a que após análise e aprovação do plenário seja encaminhado ao
Exmo. Sr. Prefeito a seguinte indicação:

A ampliação de mais duas (2) salas de aulas, refeitório, e um depósito, na
Escola Municipal Miguel Pereira Gomes, localizada no povoado Tatu.

JUSTIFICATIVA

A presente indicação é de suma importância, faz se necessário à ampliação da
escola para atender a demanda crescente de alunos que aguardam na fila de
espera, e com a ampliação ira beneficiar as famílias que dependem da mesma. A
construção do refeitório propiciara segurança e melhores condiçÕes para os alunos
realizarem as refeições, e o deposito servira para guarda os materiais usados na
escola.

Pelo exposto, gostaria de solicitar ao Executivo Municipal o pronto atendimento e
tambem aos Nobres Pares a aprovação da presente indicação.

em 06 de Outubro de 2021.

DE DEUS
VEREADOR. IDENTE
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ExcELENTísstnao SENHoR pREsTDENTE DA cÂrulne DE vEREADoRES DE
BARREIRAS . ESTADO DA BAHIA

IttOlCeÇÃO

O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuiçÕes legais e regimentais, vem
requerer a V. Ex.a que após análise e aprovação do plenário seja encaminhado ao
Exmo. Sr. Prefeito a seguinte indicação:

A construção do muro no entorno da Escola Municipal Miguel Pereira Gomes,
tocalizada no povoado Tatu.
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JUSTIFICATIVA
É%.

AsSinatUra dO ÉU nCi^.1á ri,.'

A presente indicação é de grande importância, pois irá proporcionar aos alunos,
professores e trabalhadores deste local total segurança no espaço interno da
instituição. A construção de muro tem como objetivo afastar a açáo de vândalos e
possíveis furtos, tal propositura trará maior comodidade, conforto e segurança e
assim os pais de alunos se sentirão mais seguros e tranquitos sabendo que seus
filhos estarão protegidos no ambiente todo fechado.

io er'.r sessã
em 06 de Outubro de 2021.
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