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ExcELENTísslruo SENHoR PRESIDENTE DA
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 apos a deliberação e a aprovação do

Plenário, seja encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, JOÃO BARBOSA

DE SOUZA SOBRINHO a seguinte indicação:

"Restaurar a Ponte da Rua Delta, no Bairro Sáo Sebastião (referência: no

fundo do GRAS), nesúe município de Barreiras-BA"-

Justificativa

Salientamos que esta indicação vem através de uma recorrente

reclamação acerca dos moradores da localidade que atravessam todos os dias

a ponte da Rua Delta para irem para suas casas e para trabalharem' Pois há

muito tempo os moradores daquela localidade se arriscam passando por uma

ponte de madeira, que se encontra Sem manutenção e com muitos problemas

na estrutura, passando total insegurança para as pessoas e veículos que por

ali circulam. :-i
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É de suma importância frisar que esse procedimento trata-se de

segurança pública, se tornando indispensável sua execução o mais rápido

possível.

Pelo exposto, solicito ao Executivo Municipal o pronto atendimento e também

aos Nobres Pares a aprovaÇão da presente lndicação.

Sala das Sessões em, 18 de Jutho de 2022.

lvete Maria Carneiro de Souza Ricardi
Vereadora-AVANTE
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ExcELENTíssrtro SENHoR pRESTDENTE DA cÂuane
VEREADORES DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

DE

A vereadora que abaixo subscreve, no uso de suas atribuiçÕes legais e

regimentais vem requerer a V. Exa. que apos a deliberação e a aprovação do

Plenário, seja encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, JOÃO BARBOSA

DE SOUZA SOBRINHO a seguinte indicação:

"Reforma dos Banhefuos da Feira Livre (Bairro Vila Rica), nesÍe município

de Barreiras-àA".

Justificativa

Os banheiros estão necessitando urgentemente de uma reforma ampla e que

possibilite a melhora na qualidade do uso. Tendo como objetivo a melhora da

utilização serviços é que apresento esta indicação, pois, infelizmente, nos

deparamos com essa situação, um local que não oferece qualidade e higiene

aos usuários.

Pelo exposto, solicito ao Executivo Municipal o pronto atendimento e também

aos Nobres Pares a aprovação da presente lndicação.

lvete Maria Carneiro de Souza
Vereadora-AVANTE

.dadL_Sala das SessÕes em, 25 de j
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ExcELENTÍsstnao sENHoR pRESTDENTE DA cÂruene DE ,EREAD.RES
DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

A vereadora que abaixo subscreve, no uso de suas atribuiçÕes legais e
regimentais vem requerer a v. Exa. que apos a deliberação e a aprovação do
Plenário, seja encaminhada ao Exmo. sr. prefeito Municipal, JoÃo BARB95A
DE SOUZA SOBRTNHO a seguinte indicação:

Km 32) construção de uma Academia púbtica, nesÍe municÍpio de
Barreiras-8A".

Justificativa

Esta indicação e indispensávelpara estes moradores, que precisam de uma área

para melhorar a saúde. Uma Academia Pública, é de um significado íncalculável

para os habitantes, visto que, essa construção trará melhor qualidade de vida, e

bem estar para todos os residentes da região.

Pelo exposto, solicito ao Executivo Municipal o pronto atendimento e também

aos Nobres Pares a aprovação da presente tndicação.

Sala das SessÕes em, 08 de Agosto de 2022.

lvete Maria Carneiro de So
Vereadora-AVANTE
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ExcELENTíssltvlo SENHoR PRESTDENTE DA cÂunnn 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

"Capina e limpeza, da Rua Porto Alegre, no Bairro de

m unicípio de Barreiras-3l".

Barreirinhas,

Justificativa

Os serviços de capina e limpeza são de suma importância para o deslocamento de

peSSoaS e produtos em um município, pois, estes serviços de um modo geral

disponibiliza uma melhor trafegabilidade possibilitando mais conforto, segurança e

agilidade para os cidadãos. Os benefícios da capina e limpeza são muitos dentre os

quais destacamos a melhora na infraestrutura da cidade, mais qualidade de vida,

melhora no padrão estético dos bairros que por sua vez melhora a autoestima dos

moradores como um todo, entre outros benefícios.

Pelo exposto, solicito ao Executivo Municipal o pronto atendimento e também

Nobres Pares a aprovação da presente !ndicação.

Sala das Sessões em, 06 de Julho de 2022.

lvete Maria Carneiro de Souza
Vereadora-AVANTE
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ExcELENTÍssrvto SENHoR pRESTDENTE DA cÂrrlana
VEREADORES DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

DE

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

regimentais vem requerer a V. Exa. que apos a deliberação e a aprovação do

Plenário, seja encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, JOÃO BARBOSA

DE SOUZA SOBRINHO a seguinte indicação: / -

.,tJ15/"2:ls.,"*06-4WW;
%

lccin:
"Tampa buracos na Rua 21 de Setembro, no bairro Renato Gonçalves,

nesÍe município de Barreiras-84".

Justificativa

Os serviços de tampa buracos são de suma importância para o deslocamento

de pessoas e produtos em um município, pois, estes serviços de um modo

geral disponibiliza uma melhor trafegabilidade possibilitando mais conforto,

segurança e agilidade para os cidadãos. Os benefícios de tampa buracos são

muitos dentre os quais destacamos a melhora na infraestrutura da cidade, mais

qualidade de vida, melhora no padrão estético dos bairros que por sua vez

melhora a autoestima dos moradores como um todo, entre outros benefícios.

Sala das SessÕes em, 06 de Julho de 2022.

Vereadora-AVANTE
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ExcELENTÍsstwto sENHoR pRESTDENTE DA
VEREADORES DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

cÂueRe DE

A vereadora que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais e
regimentais vem requerer a V. Exa. que apos a deliberação e a aprovaÇão do
Plenário, seja encaminhada ao Exmo. sr. prefeito Municipal, JoÃo BARB95A

"(Pedido da Assoc iação de Moradores da Agrovila u,ru*''ffi cristo AVlc
Km 32) Reforma do Galpão, nesúe município de Barreiras-BA,'.

Justificativa

o Galpão está necessitando urgentemente de uma reforma ampla e que

possibilite a melhora na qualidade do uso. Tendo como objetivo a melhora da

utilização serviços é que apresento esta indicação, pois, infelizmente, nos

deparamos com essa situação, um local que não oferece qualidade aos

usuários.

Pelo exposto, solicito ao Executivo Municipal o pronto atendimento e também

aos Nobres Pares a aprovação da presente lndicação.

Sala das Sessões em, 0B de Agosto de 2022.

Carneirà de Souza
Vereadora-AVANTE
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