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excelerurísstMo sENHoR PRESIDENTE ol cÂueRl DE vEREADoRES DE

BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

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

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

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

indicação:

.lNDICAMOS OUE SEJA REALIZADO A TROCA DOS CONTAINERS

OUE ESTÃO DEGRADADOS EM TODA NOSSA CIDADE "

Justificativa

os containers de lixo são peças fundamentais para a coleta e transporte de

resíduos. E muito importante para manter a cidade mais limpa e ambientalmente

correta.

Quando instaladas perto de centros comerciais, bairros e locais públicos, ajudam

na coleta mecanizada efetuada por caminhÕes e na conscientização do descarte

correto. Resíduos orgânicos, recicláveis e sólidos podem ser desprezados

dentro dos containers de lixo. sua estrutura permite um armazenamento seguro

e livre de mosquitos e outros bichos que geram contaminação e a proliferação

de doenças. Ao percorrer alguns bairros de nossa cidade pude observar que

muitos côntainers estão sucateados, sabemos que alguns é por mau uso de

moradores e outros é pelo tempo mesmo.

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

e também aos nobres pares a aprovação da presente indicaçáo.

Sala das Sessões em, 24 de maio de 2022.
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(TETEIA CHAVES)

HELEINA BRAZ DA SILVA

VEREADORA - PP
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EXCELENTíSSIwIO SENHOR PRESIDENTE DA cÂrrlene 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 após a deliberação e a aprovação do Plenário, seja encaminhada

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

indicação:

1ND;6AMOS A DESAPR9PR6çÃO DO TERRENO DO ANTIGO

CLUBE FORTALEZA LOCALIZADO NA RUA D, S/N, BAIRRO VILA 
_

óóé ruuôlôtranros E QUE sEUS soclos FUNDADoRES sEJAM

|NDEN|ZADOS. NO TERRENO PODenÁ sen GoNSTRÚD_9 9
cENTRo DE rRAórÇóes NoRDESTINAS E A UNIDADE DE sAl{P;ErLi

DO BAIRRO."

Justificativa

o prédio do antigo clube Fortaleza se encontra há mais de 05 anos em ruínas,

inclusive um muro do clube caiu deixando o mesmo com o acesso livre para

ôrárç6 e adolescentes, os mesmo correm risco de acidentes dentro do clube,

i"."b"ros tambem o relato de vizinhos que o espaço está sendo usado para

usuários de drogas e um lugar propício para a proliferação do mosquito da

dengue e insetos Peçonhentos.

o cTN - Centro de Tradições Nordestinas servirá como um recanto de encontro

da comunidade barreirense para manter vivo o trabalho de preservação e

valorizaçáo da cultura nordestina. o pedacinho do Nordeste em Barreiras,

ofereceÉ experiências culturais que abrangem- toda a memória do nosso

Nordeste como: músicas, gastronomias, cultura, fé e social'

A construção de um prédio proprio será para melhor atender a população da

Vila dos Funcionáriós. E agora que estamos na fase de Íazer economias

devido ao impacto econôúico sofrido com a pandemia do covid-19 a
prefeitura Municipal de Barreiras vai economizar com o aluguel e ter uma

Unidade de Saúde ao lado da Creche Nossa Senhora das Graças'
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Pelo exposto, gostaria de solicitar ao Executivo Municipal o pronto atendimento

e iam5em aosiobres pares a aprovação da presente indicação'

Sala das Sessões em,24 de maio de2022'

(TETEIA CHAVES)

bú4
HELEINA BRAZ DA SILVA CHAVES - VEREADORA - PP
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exceleltísstMo SENHoR pRESTDENTE ol cÂnlaRa DE vEREADoRES DE
BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

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

IND|CAMOS A REFORMA DA PRAçA DO RtO VERDE NO BATRRO
SÃo PEDRo.

Justificativa

Os espaços sociais com entretenimento são iminentes, pois eles proporcionam
aos cidadãos momentos de socialização com outros indivíduos, principalmente
em espaços públicos.

Com isso indicamos a reforma da Praça do Rio Verde no Bairro São Pedro, para
os moradores daquela comunidade a praça tem uma importância fundamental
na história sociocultural daquela localidade, pois a mesma serve de ponto de
encontro de jovens, adultos e idosos. Por isso a importância de um espaço
público agradável e moderno.

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

Sala das SessÕes em, 31 de maio de 2022.
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HELEINA BRAZ DA SILVA CHAVES

(TETETA CHAVES)

VEREADORA. PP
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