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exceteutisslMo sENHoR PRESIDENTE

BARREIRAS. ESTADO DA BAHIA.

HIPOLITO
Vereador -

ol cÂt'leRa DE vEREADoRES DE

sessões, em 07 de Abril2022'

DE DEUS

Vice-Presiden"i.: 
::ff : i :

OVereadorabaixo-assinado,nousodesuasatribuiçÕeslegaiseregimentais'vem
requerer a V. Exa que apÀanálise e aprovação do plenário seja encaminhado ao

grro. Sennor" Prefeito Zito Barbosa a seguinte indicação:

opennÇÃo rAPA BURAcos NA RUA JoÃo PEREIRA DE souzA' No

BAIRRO SERRA DO MIMO.

JUSTIFTCATIVA

A presente indicaçáo se faz necessária uma vez que a referida Rua se encontra em

estado degradante, com Ãuitos buracos ocasionados pela ação do tempo.. Desta

maneira o bom e correto tráfego de veícuros fica prejudicado, corocando em risco os

motoristas e pedestres que se utilizam da rua'

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

irrnoJ, uot Nõbres Pares a aprovaçáo da presente indicação'
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ExcELENTÍsslwlo sENHoR PRESIDENTE

BARREIRAS. ESTADO DA BAHIA.

oe cÂrvlRRA DE vEREADoRES DE

sessões, em 07 de Abril 2022'

HIPOLITO DO DE DEUS

Vereador - MDB Vice-Presidente

rttolceÇÃo

o vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuiçÕes legais e regimentais' vem

requereraV.Exuqueapósanáliseeaprovaçãodoplenáriosejaencaminhadoao
Exmo. Senhor Prefeito Zito Barbosa a seguinte indicação:

oPERAÇÃoTAPABURAGoSNARUAJESUINAMARIADESoUzA,No
BAIRRO SERRA DO MIMO.

JUSTIFICATIVA

A presente indicação se faz necessária uma vez que a referida Rua se encontra em

estado degradante, com muitos buracos ocasionados pela ação do tempo' Desta

maneira o bom e correto tráfego de veículos fica prejudicado, colocando em risco os

motoristas e pedestres que se utilizam da rua'

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

também aos Nobres pares a aprovação da presente indicação.
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ExcELENlÍsslrvlo sENHoR PRESIDENTE

BARREIRAS. ESTADO DA BAHIA.

oR cÂmRRA DE vEREADoRES DE

rttolcaçÃo

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

requerer a V. Exu que após análise e aprovação do plenário seja encaminhado ao

Exmo. Senhor Prefeito Zito Barbosa a seguinte indicação:

REFAZERAPINTURADAFAIXADEPEDESTREEMFRENTEocoLEGIo
CETEP,SITUADoNAAVENtoaeTTÔNIocARLoSMAGALHAES.

JUSTIFICATIVA

Apresenteindicaçãoedeextremaimportância,poisiráproporcionarparaosalunos
do colégio segurança ao fazer a travessia da via e devido ao grande desgaste na

pintura atual pode ocasionar perigo não só para os alunos' mais também para todos

os usuários que utilizam a via'

A faixa de pedestre serye como uma forma de segurança na travessia das vias em

questão, os pedestres que estiverem atravessando a via sobre as faixas delimitadas

paraessefimteráoprioridadedepassagem,nãosesujeitandoaacidentes.

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

também aos Nobres pares a aprovação da presente indicação.
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o Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuiçÕes legais e regimentais' vem

requerer a V. Exu que apos análise e aprovação do plenário seja encaminhado ao

Exmo. Senhor Prefeito Zito Barbosa a seguinte indicação:

.,PoDADEARVoRES(coQUElRoS)NARUA-HERAcLlToSAVlocASTRo,
EM FRENTE A elãôtÃ Àr.rrônla oe fuaros, No BAIRRo sÃo rutouEL"'

JUSTIFICATIVA

ApresenteindicaçãosefaznecessáriaumaVezqueaSarvoresencontra-semuitos
grandes,comalgunsgalhosSecospodendovimdespencar,ecomosetratardeuma
área próxima a escola, as arvores sem poda pode lrazer risco as crianças que por ali

transitam.

Peloexposto,gostariadesolicitaraoExecutivoMunicipaloprontoatendimentoe
tambem aos Nobres pares a aprovação da presente indicação'

INDICAÇÃO

tala das sessões, em 07 de Abril 2022'
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ExcELENrisstllo SENHOR PRESIDENTE DA CÂrUAnA DE VEREADORES DE

BARREIRAS - ESTADO DA BAHIA

IttolCRÇÃO
r. r'.ril.-al

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

requereraV.Ex.aqueapÓsanáliseeaprovaçãodoplenárioseja
Exmo.Sr.ZitoBarbosaPrefeitoaseguinteindicação:

das SessÕes em 08 de Abril de 2022

HIPOLI E DEUS
-- - - vl§81 rrts§lutsIlte - lvluo

vEREADonr úo É"üiôÉ:i;hesl DENrB r

regimentais, vem

encaminhado ao

A implantação das arquibancadas e vestiários na praça de esporte João carlos

dos Santos Campos, conhecida como Arena Santa Luzia' localizada no bairro

Santa Luzia.

JUSTIFICATIVA

O futebol de campo é uma das modalidades que mais agregam os jovens na área

esportiva. Tendo em vista os últimos campeonatos realizados na arena' e o aumento

do público presente nos jogos, é de extrema importância a implantação das

arquibancadas onde irá promover conforto e visibilidade a população que vem assiste

os jogos no campo. E os vestiários será um lugar apropriado para trocar de roupas

dos jogadores.

Esta é a razâo da presente indicação, dada sua importância paru a prática do futebol

pelos habitantes do municíPio'
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