
Cfuara - 541trüírya[ íe tsaryeíras - tsA
CNPJ: 16.256.893/000 1 -70

ExcElÉnríssruro sENt{oR pRESTDENTE

BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.
on cÂmnRA DE vEREADoREs DE

" ::

A vereadora que abaixo subscreve, no uso de suas atribuiçôes legais e regimentais vem
reque.rer a V-'Exa. que após a deliberação e a arirovação.do Plenário, seja encaminhada
to Eimo .Sr. -Prefeito Municipal,: João Barbosa de Souza Sobrinho a seguinte
indicação:

" TNCLUSÃO pe UM POSTE DE'iLUM|NAçÃO púALtCA NA
RUA BEIJA FLOR NO BAIRRO BARREIRINHAS AO FUNDO
DA IGREJA EVANGÉLICA NOVA VIDA"

Jüstificativa

-Sabemos que-a iluminação pública"é um serviço essencial à qualidade de vida
da população, nos. bairros da nossa cidade, permitindo que a comunidade
desfrute plenamente dos espaços públicos e vias de trânsito no período noturno,
a falta de iluminação facilita ações ilícitas e criminosas colocando em risco a
segurança e a integridade da comunidade que por ali transitam e residem.

-Esta :VêIêâdo-Ia foi procurada. pelos moradores da rua, e visitou o local,
constatando a necessidade de melhorias necessárias em caráter de urgência.

Pelo exposto, gostaria de solicitar ao Executivo Municipal o pronto atendimento
e também aos nobres pares a aprovação da presente indicação.

§ala dás SessOes em, 1n de setembro de 2021.

HELEINA BRAZ DA SILVA
,;:

VEREADORA - PP

.Avenida CléristonAndrade, 1.353 - Baino São Miguel - Tel: (77) 3611-9600 - Fone/Fax: (77)3611.9628
' HomePage:www.camaradebarreiras.ba.gov.br Ouvidoria:0800-075-8101
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ExcELENTíssruo SENHoR pRESTDENTE DA cÂmlm
BARREIRAS ESTADO DA"BAHIA.

:-
A vereadora quê abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais vem
requerer a V. Exa. que após a deliberação e a aprovação do Plenário, seja encaminhada
ao- Exmo .Sr. Prefeito Municipal, João Barbosa de Souza Sobrinho a seguinte
indicação:

:-

"GoNSTRUÇÃO Oe uúe pnabe susTENrÁvel No BATRRO
SANTO ANTONIO

. Justificativa

Podese verificar que o lazeise dêstaca'nas neiessidades sociais, pois ele
proporciona ao cidadão momentos de descontração e socialização com outros '

indivíduos, principalmente em espaços como parques públicos e praças.

Com isso indicamos a construção.de uma Praça Sustentáve! de lazer baseado
no conceito. socioambiental, sabemos da importância do lazer na-sociedade,
podendo realizar a integraçãô ehtre "ciianças, jovenê, adultos e idosos,
fortalecendo esse vínculo familiar. O bairro Santo Antônio não possui nenhum
espaço público destinado ao lazer, por isso o motivo da nossa indicação.

Pelo exposto, gostaria de solicitar.ao Executivo Municipal o pronto atendimento
e também ags nobres pares a aprovação da presente indicação.

€ala das Sessões em, 14 de setembro de2021.
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HELEIM BRAZ DA SILVA
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-xcÉI.ÉT.Iríss*IIuo SENHoR PRESIDENTE DA CÂUINA DE VEREADORES DE

BARREIRAS ESTADO DA. BAHIA.

A vereadora que abaixo subscreve, nô usote suas atribuições legais e regimentais vem

. reque.rer a V,'Exa. que apos a deliberaçfo e a apirovação.do Flenário, seja encaminhada
-ao Eimo .Sr. Prefeito Municipal,'João Barbosa de Souza Sobrinho a seguinte

indicação:

"IMpLANTAçÃO DE PONTO DE ÔttlgUS NA FRENTE DAS ESCQLAS
MUNICIPA1S DE BARREIRAS :'

:_'-

Justificativa

Os pontos Qe parada de ônibus são essenciais na logística do transporte urbano

de passageiros, contribui-na redução dê acidentes e servem de abrigos para os

cidadãos ng' aguardo do transporte...
:--

Com isso indibamos a implantação de pontos dà ônibus na frente das escotas

municipais de Barreiras,.muitos relataram que esperam o transporte no so! e
quando chove os passag3iros ficam a deriva'

Pelo exposto, gostaria de solicitar ao Executivo Municipal o pronto âtendimento
..g tambem aos nobres pares a aprovação da presente indicação.

Sala das Sessões em, 14 de setembro de 2021.

HELEINA BRAZ DA SILVA

VEREADORA - PP
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ExcELENTísSlalo SENHoR pRESTDENTE DA cÂnlanA DE vEREADoRES DE

BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

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

requerer a V. Exa. que após a deliberaçáo e a aprovação do Plenário, seja encaminhada

ao Exmo .Sr. Prefeito Municipal, João Barbosa de Souza Sobrinho a seguinte
indicação:

'tNDtcAÇÃo oe PLANTIo DE ÁRVORES NAS AVENIDAS, PRAçAS E

PRÉDIoS PÚELICOS EM HOMENAGEM ÀS VÍNMAS DA COVID.íg NA
CIDADE DE BARREIRAS"

Justificativa

Programa Árvores da Memória, destinado ao plantio de árvores nativas do

cerrado para cada pessoa morta em decorrência da Covid-19 na cidade de

Barreiras.

Na primeira fase, cada plantio de árvore será marcado com uma plaqueta com a

identificação da pessoa falecida em decorrência do novo coronavírus. As árvores

auxiliam na purificação e umidade do ar, pois agem como sequestradoras de

CO2, capturando gases tóxicos e devolvendo oxigênio para a atmosfera. Além

disso, as árvores trazem outros benefícios para vários ecossistemas e espaços

públicos.

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,21 de setembro de 2021.

HELEINA BRAZ DA SILVA

VEREADORA. PP
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