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ExcELENTÍsstruo sENHoR PRESTDENTE DA cÂtulRe
VEREADORES DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA.

DE

O vereador abaixo assinado, no uso de suas atribuiçÕes legais e regimentais,

vem requerer a V.Exm. Que, apos deliberação e aprovação do plenário, seja

encaminhado ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, a seguinte indicação:

"CoNSTRUÇÃO DE UM ESTACIONAMENTO PARA OS PROFESSORES,

DENTRO DA ESCOLA CLEONICE LOPES NO BAIRRO VILA RICA, NESTA

CIDADE."

Justificativa

A fim de aproveitar aquele espaço ocioso, considerando a extensa

metragem, essa proposta busca atender, os professores e servidores da escola
que não dispÕem de local proprio para seus veículos no horário escolar. Um

ponto positivo é o fato de que a escola possui metragem favorável para a

construção de um estacionamento. Considerando que a abertura de novas

áreas para estacionamento é uma reivindicação dos professores, solicito o

estudo e a atenção para essa importante e necessária providência.

Sala das SessÕes, em 26 de abril de 2022.
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exceterutisstuto sENHoR PRESIDENTE DA cÂruana'

VEREADORES DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA.

A vereadora abaixo assinado, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

vem requerer a Vossa Exa. que, após deliberação e aprovaçáo do plenário'

seja encaminhado ao Exmo. senhor Prefeito Municipal, a seguinte indicação:

"tMpLANTAçÃo DE uMA PARADA oe ÔNteus coM coBERTURA' NA

RUA DAS TURBINAS, EM FRENTE AO CINEMA, NESTE IVIUI'IICíPIO'"

Justificativa

Com o objetivo de facilitar a rotina de quem depende do transporte coletivo, a

implantação dessa parada de Ônibus iÉ interligar os bainos, e facilitara o acesso ao

ôin"rà,'rn1 dos atrativos da cidade, proporcionando uma melhor mobilidade urbana,

Íacil'rtado assim a vida dos que ali trafegam. Esta indicação faz jus a. grande

necessidade daquela população que e êxtremamente importante para dar mais

conforto àqueles que utilizam este modal de transporte público'

Sala das Sessões, em 26 de abrtl de2022'
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excetenrissluo sENHoR pREstDENTE DA cÂuana,
VEREADORES DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA.

A vereadora abaixo assinado, no uso de suas atribuições regais e regimentais,
vem requerer a Vossa Exa. que, após deliberação e aprovação do plenário,
seja encaminhado ao Exmo. Senhor prefeito Municipal, a seguinte indicação:

"cousrnuçÃo DE eUADRA poLtESpoRTtvA com coBERTURA NosBAIRROS SOMBRA DA TARDE, MORADA DA LUA, BANDEIRANTE ELoTEAMENTo sÃo paulo l.to rutultcípto DE BARREIMS."

ll:1,:ll esport\\ essenciat para o desenvotvimentovvpv, rv§\ p sosçr rurdr par a o oesenvolvtmento de crianças eadolescentes. conàuo, muitos jovens orásÉrr* ,ãâ têm acesso a essê Íin.l
93 iliyi 
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e á. üãoiã"i., i"# ;"#Hl',:, : Ê'",.': iff ffi :..Tãi,l§:

!ftl-r11_1lla-1?: ?dades brasiteiras t"Ã p*.". instatações acessíveis egm bgm estado para que pratiquem 
".portàJ.-Éíãirã" ã"r.,=nàiã"#r=J":esportivo e de profissionais capácitador 'p"r, 

orÉnt"ção. vare rembrar que oEstatuto.da criança e do Adorescent" prãre qu"-ã''0"r", dos governos e da
::_.1"q"q" oferecer espaços seguros e atividades de esporte, lazer e culturapara todas as crianças e adorescentes. o esporte e o razer é um direitoindividual e coretivo constitucionarmente assãg;iàdo, cabendo ao poder
Público propiciar as condiçôes materiais .rri"Éniã. para a efetivação dessagarantia, incumbindo-rhe, ainda, a obrigação oe ôiúiregiar as camadas sociaismais carentes e o universo poputaà.oÃal .orpr""Àaioo p"r". õiiãnç".-ãadolescentes. Sabe-se que as ciianças " os ;ôienr, quando não estão naescola, ficam na rua, ociosos, estando muito prOi-á. Oa viot.ncià, Jil;'ni;de acidentes e da marginarizaçáo. Esse ,ooã á" ,iãá põe em risco a saúde, aintegridade física, social e psicôlógica oo, ,esÀá.. 

--

,rqid lvlLlnlCip

Avenida Clériston Andrade, 1.353 - Bairro São Miguel -Tel:(77) 3611-9600 I (77)3611-9628

Ilome Page: www.camaradebaneiras.ba.gov.br - Ouvidoria: 0800-075-8101



Câvnara frlurtícíyaf {e tsarreíras - tsA
CNPJ: 16.256.893/0001-70

os Bairros mencionados não dispõe de.espaço e oportunidades de esporte, ou
leia, um1 quadra poliesportiva ôom couertuàp;;;. reatizaçôes dáÉà;. ;outros, principalmente em dias chuvosos e Oe muito sô1.

Sala das Sessões, em 26 de abrtlde2022.
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