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ExcELENTíssrwro SENHoR pRESTDENTE DA cÂmnRl DE 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:

"RETIRADA DA CAIXA D',ÁGUA LOCALIZADA NO FUNDO@nara Munrcipal de Barreiras
ANTIGA ESCOLA DO POVOADO DO CANTINHO"

Justificativa
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A gestão da qualidade na saúde depende da melhoria contínua dos processos
para garantir os padrÕes de excelência definidos pelos órgãos reguladores, além
de ofertar condiçÕes qualificadas de assistência a população para maior
aceitabilidade dos serviços prestados.

Com isso indicamos a retirada da caixa d'água localizada no fundo da antiga
escola do povoado do cantinho, em Barreiras-Ba. A mesma se encontra bem
danificada trazendo riscos para as crianças do local, aberta e sendo alvo de
proliferação de mosquitos da dengue.

Pelo exposto, gostaria de solicitar ao Executivo Municipal o pronto atendimento
e também aos nobres pares a aprovação da presente indicação.

Sala das Sessões em, 11 de outubro de 2022.
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CXCCICruTíSSIMO SENHO.R PRESIDENTE OA CÂUEAN DE VEREADORES DEBARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

A vereadora que abaixo subscreve, no uso de suas atribuiçÕes regais e regimentais vemrequerer a V Exa que após a 
-deliberação "..pr*àiaã o'o plenário, seja encaminhada

;: j# .Sr prefeito Municipar, .loao e"iüo"" J"* êorr" Sobrinho a seguinte

IqE_qIBqruRAÇÂo DAAN_IcA EscoLA Do povoADo Do
9ll{r_!!l1o Do SENHoR oos ÀrlÉól-pTnltu"E sEJA
IILry9IgRMADo EM un1-9.ry!n9 oe óôlrüvt'írtn eARAAsCRIANÇAS DAQUELA CoMUNIDADE Cámara rviuitri;,pa, \,u darreiras

Protocolo no ,2s8.r-

A convivência sociar permite que a criança crie em si a sensação de pertencimento aum grupo por isso, um círcuio, saudar.ir oã ãÃióÃ iJàrç" o níver de conforro deuma crianÇa com a própria índivíduatidade, ; ó"r; fààr"." a etevaÇão de suaautoestima por meio de experiências 
";;;i;..t";;oivlrtior..

com isso, indicamos a reestruturação e inserção de um centro de convivência
!:'?. ?r crianças na antiga escora db poroaoô ããü-ntinho do senhor dos afritosna cidade de Barreiras_Ba_

Pelo exposto, gostaria de soricitar ao Executivo Municipar o pronto atendimentoe também aos nobres pares a aprovação da presentá-indicação.

Justificativa

Sala das Sessões em, 11 de outubro de2022.
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