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ExcELENlísstrrllo sENHoR pRESTDENTE DA
VEREADORES DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

cÂuena 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 BARB9SA

DE SOUZA SOBRINHO a seguinte indicação:

"Reforma do Refeitorio e Cozinha da IJPA, nesÍe município de Barreiras-

BA'"

Justificativa

O Refeitório e a Cozinha 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

Sala das Sessões em, 03 de Agosto de 2022.
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lvete Maria Carneiro de Souza Ricardi
Vereadora-AVANTE

Avenida Clériston Andrade, 1.353 - Baino São Miguel -Tel: (77) 3611-9600 I (77) 36ll-9628
Home Page: www.camaradebaneiras.ba.gov.br - Ouüdoria: 0800-075-8101

aos Nobres Pares a aprovação da presente lndicação.
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A vereadora que abaixo subscreve, no uso de suas atribuiçÕes regais e
regimentais vem requerer a V. Exa. que apos a deriberação e a aprovação do
Plenário, seja encaminhada ao Exmo. sr. prefeito Municipar, JoÃo BARBoSA
DE SOUZA SOBRTNHO a seguinte indicação:

Justificativa

Esta indicação e índispensável para estes moradores, que precisam de uma área
para práticas esportivas. Uma euadra poriesportiva, é de um significado
incalculável para os habitantes, visto que, essa construção trará razer,
divertimento e bem estar para todos os residentes da região.

Pelo exposto, solicito ao Executivo Municípal o pronto atendimento e também
aos Nobres Pares a aprovação da presente lndicação.
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Sala das SessÕes em, 0g de Agosto de 2022.

lvete Maria Carneiro de Souza
Vereadora-AVANTE

Avenida Clériston Andrade, 1.353 - Baino São Miguel - Tel: (77) 3611-9600 I (77) 3611-9628
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Km 32) Construção de uma euadra potiesportiva,
Barreiras-8A,,.

nesÍe município de



Camaüra Svlurtícíyaf f,e tsarreíras tsA
CNPJ: 16.25 6.893 /00 01-7 0

ExcELENlíssllvlo sENHoR pRESTDENTE DA
VEREADORES DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

cÂruanR DE

A vereadora que abaixo subscreve, no uso de suas atribuíções 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 BARB95A
DE SOUZA SOBRINHO a seguinte indicação:

"(Pedido da Associação de Moradores da Agrovila Vitória em Cristo AV1C
Km 32) construção de uma praç4 nesúe município de Barreiras-8A".

t\
Justificativa

Uma praça, juntamente é de um significado incalculável para os moradores

daquela localidade, visto que, essa construção trará lazer,diversão e bem estar

para todos os habitantes.

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

aos Nobres Pares a aprovação da presente lndicação.

Sala das Sessões em, 10 de Agosto de 2022.
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ãria Carneiro de Souza Ricardi
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exceterurísslrtlo SENHoR PRESIDENTE DA
VEREADORES DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

cÂrrlena

A vereadora que abaixo subscreve, no uso de suas atribuiçÕes 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:

"Recapeamento asfáltico da Rua lpanema e Rua José Antônio do Carmo,

no bairro da Morada da Lua de cima, neste município de Barreiras'84".

-",nara MuniciPaloe Baretras - -
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Justificativa

Os serviços de recapeamento asfáltico sáo 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.

Pelo exposto, solicito ao Executivo Municipal o pronto

aos Nobres Pares a aprovação da presente lndicação.

Sala das SessÕes em, 23 de agosto de 2022.

atendimento e também

lvete Maria Carneiro de Souza Ricardi
Vereadora-AVANTE
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exceteutisstuto SENHoR PRESIDENTE DA

VEREADORES DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA'
cÂuann

A vereadora que 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' .tOÃO gnRgOSe

DE SOUZA SOBRINHO a seguinte indicaçáo:

"Criação do Programa

Barreiras-BA".

Municipal de Equoterapia, neste município de

Justificativa

Essa iniciativa visa, como recurso terapêutico no tratamento de pacientes com

deficiência.

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

aos Nobres Pares a aprovação da presente lndicação'

Sala das SessÕes em, 23 de Agosto de 2022.

lvete Maria Carneiro de Souza Ricard
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Vereadora-AVANTE
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