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ExcELENTíssrruo SENHoR pRESTDENTE DA cÂruene 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, apos deliberação e aprovação do Plenário, seja
encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, JOAO BARBOSA DE SOUZA
SOBRINHO a seguinte lndicação:

..SUBSTITUIR TODAS AS PONTES DE MADEIRA DA ESTRADA PRINCIPAL
DO RIO BRANCO POR PONTES DE CONCRETO, ZONA RURAL DESTE
IVIU T.I ICÍPIO DE BARRE I RAS.BA. "

j.1

JUSTIFICATIVA

A presente indicação é de suma importância, pois, a referida região é composta

por várias pontes de madeira que encontram-se com avarias, dificultando a

travessia da população, essa substituição por ponte de concreto garantirá um

período maior sem manutençÕes, pois a mesma tem durabilidade maior do que

a de madeira que necessita constantemente de manutençÕes.

Destarte, cumpre destacar a importância desta ação, par? melhoria da

infraestrutura da nossa cidade, oferecer melhores condiçÕes de vida para os

moradores dos povoados que ali residem

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

e também aos Nobres Pares a aprovaÇão da presente, indicaçâo.

Sala das SessÕ-es, em 13 de julho de 2021
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ExcELENTísstruo SENHoR pRESTDENTE DA cÂmene 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 aprovação do
Plenário, seja encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, JOÃO
BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO a seguinte lndicação:

66coNSTRuçÃo DE UMA QUADRA ou ARENA poLtESpoRTtvA No
povoADo DE pEDRA DE AMoLAR, zoNA RURAL DEsrE MuNtcÍpto.,,

JUSTIFICATIVA

Em atendimento as reivindicaçÕes dos moradores do referido povoado, venho

solicitar a construção de uma quadra ou arena poliesportiva, pois a comunidade

abriga inúmeras crianças e é nossa a responsabilidade de dar uma melhor

qualidade de vida aos cidadãos, também será uma opção de lazer, oferecendo

uma estrutura com acomodaçÕes saudáveis para a prática de atividades fisicas

e recreativas para população daquele local, que esperam ansiosamente por esta

obra realizada.

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 20 de julho de 2021 .
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EXCELENTÍsSIruO SENHOR PRESIDENTE DA cÂruena DE

VEREADoRESDEBARREIRAS.ESTADoDABAHIA.

o Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuições legais e

regimentais, vernráàr"t"t a V. Exa que, alos deliberação e aplovação do

plénário, seja encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Barreiras a

seguinte lndicação:

,,tMpLANTaÇÃO DE NOVOS BRINQUEDOS INFANTIS E AMPLIAçÃo oa
PISTA DE SKATE T.TO PARQUE NOVO TEMPO, AVENIDA MAIA, BAIRRO

sÃo peoRo, NESTE murutcÍPlo DE BARREIRAS". atrc)íatvlunrcipalde Ba

JUSTIFICATIVA

A implantação e ampliação dos brinquedos no referido local e de suma

importância, pois proporcionará mais opções de lazer e recreação para os pais

e crianças, oferecendo uma estrutura com acomodações saudáveis para todos

que frequentam o local, dando uma melhor qualidade de vida aos cidadãos.

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 29 de julho de 2021
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