
Camara Svlatnícíyaf {e tsarreíras - tsA
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exceterutissllto sENHoR pRESTDENTE DA
VEREADORES OO IVIUI.IICíPIO DE BARREIRAS/BA.

cÂttllm DE

A Vereadora abaixo assinado no uso de suas atribuiçôes legais e regimentais,
vem requerer a Vossa Excelência que, após deliberação e aprovaçáo do
Plenário, seja encaminhada ao Excerentíssimo sr. prefeito Municipar a seguinte
indicaçâo:

'!nd!ca que sejam colocadas placas de sinatização, na Rua
Professora Edina Bonfim, cruzamento com a Rua Ãfonso soarespróximo a (lgreia Evangelho Quadranguta! Oairro 6{6;!gí,;i ,.ip"r c" saÍreiías

PÍotocolo no--gê&)-
Justificativa

A instalação de pracas de sinarização, mostra- se de extrema impoÍân-
cia, inclusive para garantir mais segurança a pedestres e motoristas que transi-
tam regularmente por aqueras vias. A necessidade de instaração desses equi-
pamentos (pracas indicativas), foi constatadas, peros próprios moradores que
verificou- se que o sistema de sinarização de transito esta deficiente para aten-
der as necessidades do trafego.

Sala das Sessôes,11 de outubro de 2022.

cARMELIA cenÍr-no DE souzA
Vereadora PP
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ExcELENTíssrwlo SENHOR PRESTDENTE DA cÂnlenl DE

vEREADoRES Do muucíplo DE BARREIRAs/BA.

A Vereadora abaixo assinado no uso de suas atribuições legais e regimentaís,
vem requerer a vossa Excelência que, após deliberação e aprovação do
Plenário, seja encamínhada ao Excelentíssimo Prefeito a seguinte Indicação:

..INDICA QUE SEJAM IMPLANTADOS CACHORRÓDROMOS,
DENOMINADOS PRAÇAS PET NO MUNICíPIO DE BARREIRAS.BA"

JUSTIFICATIVA

A referente propositura se dá, no intuito de criar áreas de recreação para
animais nas praças públicas do município de Barreiras-BA, proporcionando
mais comodidade a população que possuem animaís e gostam de realizar
atividades com os mesmos, tendo assim área específica para essas atividades,
que serão regidas por regras preestabelecidas pelo município, visando zelar
pela preservação e segurança das pessoas e animais no local.

Sala das Sessões, 17 de outubro de2022.

-:'"\'§
CARMÉLA CARVÁLHO DE SOUZA

Vereadora PP
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exceleruríssttrlo SENHoR pREstDENTE DA cÂmana DE

VEREADORES OO TtIUItICíPIO DE BARREIRAS/BA,

A Vereadora abaixo assinado no uso de suas atribuiçôes legais e regimentais,
vem requerer a Vossa Excelência que, após deliberaçâo e aprovação do
Plenário, seja encaminhada ao Excelentíssimo Prefeito a seguinte rndicaçáo:

,.INDICA QUE SEJAM INSTALADOS ARAMES DE CONCERTINA NOS
MUROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE BARREIRAS E PORTARIAS COM
DETECTORES DE METAIS"

JUSTIFICATIVA

A referente propositura se dá, no intuito de proporcionar maior segurança a
comunidade escolar, levando em consideração o massacre no Colégio Eurides
Sant'Anna e Colegio Municipal Padre Vieira, e outras transgressôes em
escolas municipais, além de ameaças de novas eventualidades de violência
veiculados nas redes sociais

Sala das Sessões, 25 de outubro de2022.
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Câmara Municipal de Barreiras
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Cârnara Svlurtícíyaf {e tsarreíras - tsA
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excetexrísstruo SENHoR pREstDENTE DA

VEREADORES OO TTITUT.IICíPIO DE BARREIRAS/BA.

cÂmene DE

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

vem requerer a Vossa Excelência que, após deliberaçáo e aprovação do

Plenário, seja encaminhada ao Excelentíssimo Sr. prefeito Municipal a seguinte

indicaçáo:

"lndica que seja colocado um contêiner na euadra de Esportes no
bairro Vila dos Funcionários Rua A ."

Justificativa

A solicitação desse contêiner é um pedido dos moradores da localidade que

constantemente reclamam que as pessoas que por ali caminham nâo

encontram local apropriado para acondicionar os resíduos (lixos), ocasionando

muitos resíduos (lixos) ocasionando muitos resíduos espalhados pelo local.

Câmara MunicI
Saia das SessÕes, 25 de Outubro de2022.

CARMÉL|A CARVALHO DE SOUZA
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Vereadora PP
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