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exceleurísstuo SENHoR pRESTDENTE oe cÂrtaane DE vEREADoRES DE
BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

A vereadora que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais e reglmentais

vem requerer a V. Exa. que após a deliberação e a aprovaçáo do Plenário, seja

encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, .tOÃO ganeOSA DE SOUZA

SOBRINHO a seguinte indicação:

"Arborizar e gramar os canteiros em frente ao Hospital HO, neste município de

Barreiras-84".
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Justificativa

Este serviço é de suma importância para garantir a

por isso que apresento esta indicação destacando

realização deste importante serviço

Pelo exposto, solicito ao Executivo Municipal o pronto

Nobres Pares a aprovação da presente lndicação.

Sala das Sessões em, 30 de Agosto de 2022.
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Maria Carneiro de Souza

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

Vereadora-AVANTE
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exceleruríssruo"serrHoR pRESIDENTE DA cÂmem DE vEREADoRES DE
BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

A vereadora que abaixo subscreve, no uso de suas atribuiçôes legais e regimentais vem

requerer a V. Exa. que após a deliberação e a aprovação do Plenário, seja encaminhada

ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, UOÃO elneOSA DE SOUZA SOBRINHO a seguinte

indicação:

"Coleta de lixo dos contêineres no Bairro de Barreirinhas, neste município de

Barreiras-84".

Justificativa ';r.*:..

A Vereadora subscrita desta, na forma que seja tomada providéiiôl#

competente para que seja feita a coleta de lixos dos contêineres no Báirro de

Barreirinhas. Os benefícios da limpeza são muitos dentre os quais destacamos a

melhora na infraestrutura da cidade, mais qualidade de vida, melhora no padráo estético

dos bairros que por sua vez melhora a autoestima dos moradores como um todo, entre

outros benefícios.

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

Nobres Pares a aprovação da presente lndicação.

Sala das Sessões em, 30 de Agosto de 2022.
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lvete Maria Carneiro de Souza Ricardi
Vereadora-AVANTE

Avenida Clériston 4drade, 1.353 - Bairro São Miguel - Tel: (77) 3611-9600 I (77)3611-9628

Home Páge: www.camaradebaneiras.ba.gov.br - Ouvidoria: 0800-075-8101
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ExCELENTÍSSrtttO SENHOR PRESIDENTE DA CÂmlne
VEREADORES DE.tsARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

DE

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, JOÃO BARBOSA

DE SOUZA SOBRINHO a seguinte indicação:

"lnclusão do cargo de intérprete de libras

púbtico, neste. m.Wiçipio de Barreiras-BA".

na realização de concurso

Justificativa

Faz-se necessário o atendimento desta reivindicação para que se possa incluir

cargos de intérpretes de libras na realização de concurso público, garantindo

assim, a acessibilidade para moradores do município de Barreiras'

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

aos Nobres Pares a aprovação da presente lndicação.

Sala das SessÕes em, 12 de Setembro de2022.
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Vereadora-AVANTE
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