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ExcELENTísslnao SENHoR pRESTDENTE DA cÂmana DE vEREADoRES DE
BARREIRAS . ESTADO DA BAHIA

tttOlCeÇÃO Assinatura dc trunci^

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. Senhor Prefeito a seguinte indicação:

A lnaeurureçÂo DA cesrÃo GoMPARTTLHADA COM A pOLrCtA MtLtrAR,
coLEGto MUNtctpAL DE ApLtcaçÃo ocrAvto MANGUABETRA FtLHo.

JUSTICATIVA

O Colegio Municipal de Aplicação Octavio Mangabeira Filho e uma escola de
grande porte, onde abrange uma grande quantidade de alunos, está situada no
bairro periférico, e a mesma já passou por diversas situaçÕes, como depredaçôes,
brigas entre alunos, falta de respeito com os professores e outros, diante disso e
de grande importância compartilhar a gestão com a policia militar, aonde vem
ganhando cada vez mais espaços no pais, devido aos sucessos alcançados nos
conhecimentos da formação educativa e a disciplina, sobretudo proporcionado uma
educação de qualidade.

Sala de sessÕes em 19 de Maio de 2021.

.arndra Munici

';ilw;§

H DE DEUS
Vice Presidente
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EXCELENTÍSSInIO SENHOR PRESIDENTE DA CÂmana DE VEREADoRES DE

BARREIRAS . ESTADO DA BAHIA

,rrara Muni

rxorceÇÃo:

Drotqcglo

enr3l)1

O Vereador abaixo-assinado, no uso de Suas atribuiçÕes legais e

regimentais, vem requerer a V. Exa que após análise e aprovação do plenário seja

encaminhado ao Exmo. sf. Prefeito a seguinte indicação:

A Construção de uma Praça no espaço púbtico localizado na Rua Damásio

Gomes Rosa, no bairro sombra da Tarde, nesta cidade.

JUSTIFICATIVA

A presente indicação visar a melhor valorizaçáo do bairro' o mesmo

necessita de uma área de lazer para atender as atividades comunitárias' e

oferecerá a população um ponto de lazer, trazendo assim melhor qualidade de vida

e entretenimentos aos moradores'

Sala das sessÕes, em 24 de Maio 2021'
Hioólito dóôP+hsodoe L.'Vice,@ffiu

HrPOLlro DCríPASSOS DE DEUS

Vereador - MDB Vice-Presidente
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ExcELENlÍsstrrllo SENHoR pRESTDENTE DA cÂrrllne DE vEREADoRES DE
BARREIRAS . ESTADO DA BAHIA

rruorceÇÃo:

O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuições legais e
regimentais, vem requerer a V. Exa que apos análise e aprovação do plenário seja
encaminhado ao Exmo. Sro. Prefeito a seguinte indicação:

A Construção de uma Praça no espaço público lócalizado entre as Ruas,
Jatobá e Aroeira no Loteamento Mimoso, nesta Cidade.

JUSTIFICATIVA

A presente indicação visar a melhor valorização do bairro, o mesmo
necessita de uma área de lazer para atender as atividades comunitárias, oferecerá
a população um ponto de lazer, trazendo assim melhor qualidade de vida e
entretenimentos aos moradores.

'.-\rla das sessÕes, em 24de Maio 2021.
Hioólito dosPâsàovtü z

'Vice - Piesidíffiy'..

HIPOLITO DOSPASSOS DE DEUS
Vereador - MDB Vice-Presidente
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