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CXCCICTT|SSIMO SENHOR PRESIDENTE OA CÂUNNA DE VEREADORES DE
BARREIRAS.ESTADO DA BAHIA

o Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuiçÕes legais e regimentais, vem
requerer a V. Ex.a que, após deliberação e aprovação do plenário, seja encaminhada ao
Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte lndicação:

"cobertura da quadra poliesportiva na Escola Municipal carmosa Francisca da silva,
rua Lazinha Pamplona - bairro Morada da Lua,,' Càmara MuniciPar üü Lj,aÍ Íeiras
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Assin lt'IíB rlí"JUSTIFICATIVA

Em atendimento a reivindicação dos professores e pais de alunos, solicitamos a cobertura

da quadra poliesportiva na Escola Municipal carmosa Francisca da silva, rua Lazinha

Pamplona, bairro Morada da Lua. A pratica esportiva é de fundamental importância para a
saúde e para a interaçâo humana, melhorando significativamente a qualidade de vida dos

alunos e de pessoas de todas idades.

Ressaltamos a relevância da cobertura da quadra para essa escola, pois existe a

necessidade de um espaço físico estruturado para praticas educacionais, atividades

esportivas, encontros culturais, comunitários, assim como momentos de lazer e
entretenimento, o que também fortalecerá os vínculos entre comunidade escolar e a

populaçâo local.

Sala das Sessôes, em 23 de setembro de 2022.
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excelerurissrmo SENHoR pREstDENTE on cÂmane DE vEREADoREs DE
BARREIRAS.ESTADO DA BAHIA

o Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem
requerer a V. Ex.a que, após deliberação e aprovaçâo do plenário, seja encaminhada ao
Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte lndicação: Câmara lúunicipal de Barreiras
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'§erviços de manutenção corretiva e preventiva na Escola Municipat carmosa
Francisca da Silva, rua Lazinha Pamplona - bairro Morada da Lua."

JUSTIFICATIVA

Em atendimento a reivindicação dos professores e pais de alunos, solicitamos que coloque
grades de proteçáo nas bocas de lobo, que tem dentro da escola, pois conforme fotos em

anexo, corre o risco dos alunos tropeçar e se machucar. solicitamos também a colocação

de grades nas escadas, para a proteção das crianças

Diante do exposto, solicitamos a manutenção corretiva e protetiva na Escola Municipal

Carmosa Francisca da Silva, na rua Lazinha Pamplona, bairro Morada da Lua,

promovendo assim, um ambiente com mais segurança e proteção aos alunos dessa

escola.

Sala das Sessôes, em 23 de setembro de2022.
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exceuerrissrMo SENHoR pRESIDENTE oa cÂuaRa DE vEREADoRES DE

BARREIRAS-ESTADO DA BAHIA

O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem requerer

a V Ex." que, após deliberação e aprovaçáo do Plenário, seja encamtnhada ao Exmo. Sr.

Prefeito Municipal a seguinte lndicação:

"Construção da ponte, no

Paulo, neste município."

final da rua Floriano Peixoto, no bairro Loteamento São

Càrrrara iúu nicipai oe-ts^arretras
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JUSTIFICATIVA

Em atendimento a reivindicação dos usuários e moradores do Loteamento São Paulo e

Residencial Boa Sorte, solicitamos a construção de uma ponte no final da rua Floriano

Peixoto, com o objetivo de viabilizar melhorias para os transeuntes desses bairros, de forma

que facilite a travessia, principalmente no período de chuva que impossibilita a passagem

de pessoas e veículos.

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

também aos nobres pares a aprovação da presente indicação.

Sala das SessÕes, em 29 de setembro de 2022.
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ExcELENTíssrwro SENHoR pRESTDENTE DA cÂuenR DE vEREADoRES
DE BARREIRAS.ESTADO DA BAHIA

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

vem requerer a V Ex.a que, após deliberação e aprovação do Plenário, seja

encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte lndicação:

"Que seja providenciada a troca de lâmpadas, na rua Professor Folk Rocha,

bairro Sandra Regina, nesfe municipio."
Cànrara MunicrPal oe Liarreiras
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JUSTIFICATIVA

Trazemos, a apreciação dos nobres e ilustres colegas a presente indicação que

visa garantir melhorias e segurança, para a rua Professor Folk Rocha, bairro

Sandra Regina, pois a referida rua encontra-se sem iluminação púbica, deixando

os munícipes com medo de sair à noite, trazendo insegurança pra todos que

transitam por ali, principalmente para os moradores, sabendo a real necessidade

para uma melhor qualidade de vida dos cidadãos.

Dessa forma contamos com a aprovação dessa indicação para que o serviço

seja realizado o mais breve possível.

Sala das SessÕes, em 04 de outubro de 2022.
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