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ExcELENTÍssruo SENHoR pREsTDENTE DA cÂmlna DE vEREADoBEs DE

BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

A vereadora

requerer a V.

ao Exmo. Sr.

indicação:

que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais vem
EXu. que após a deliberação e a aprovação do Plenário, seja encaminhada

Prefeiro Municipal, JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO a seguinte
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"Tapa buraco e lama asfáltica na AvenidaJosé Bonifácio (com a esquina da
Rua 8 de Maio), neste município de Barreiras-84".

Justificativa

Se tem a necessidade de fazer o tapa buraco e a lama asfáltica na Avenida José

Bonifácio, pois o buraco existente no local está danificando os veÍculos e dificultando o

tráfego pela via e aumentando o risco de acidentes devido ao estado deteriorado da

mesma, causando transtornos para os moradores que transitam pelo local diariamente.

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

Nobres Pares a aprovação da presente Indicação.

Sala das Sessões em, 04 de Outubro de 2022.

Vereadora-AVAN'IE

IVETE MARIA CARNEIRO dE SOUSA

Avenida Clériston Andrade, 1.353 - Baino São Miguel - Tel: (77) 3611-9600 I (77) 36ll-9628

Home Page: www.camaradebaneiras.ba.gov.br - ouüdoria: 0800-075-8101
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EXCELENTÍSSTUO SENHOR PRESIDENTE DA CÂuanl DE VEREADORES DE

BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

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

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

ao Exmo. Sr. prefeito Municipal,lOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBBINHO 
^;iái,á,iede Barreirasindicação: t|lil:]lJno rssr -- .,.--

En-ü-J, as-;g:gnoras

..Tapa buraco e lama asfáItica na Rua Nova (Barreirinhas), neste município

de Barreiras-84".

Justificativa

Se tem a necessidade de fazer o tapa buraco e a lama asfáltica na Rua Nova, pois o

buraco existente no local está danificando os veículos e dificultando o tráfego pela via e

aumentando o risco de acidentes devido ao estado deterioraclo da mesma, causando

transtornos para os moradores que transitam pelo local diariamente'

Pelo exposto, soiicito ao Executivo Municipal o pronto atendimento e também aos

Nobres Pares a aprovação da presente Indicação'

Sala das Sessões em, 04 de Outubro de 2022'
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IVETE MARIA CARNEIRO dC SOUSA RI

Vereadora-AVANl'E

Avenida Clériston Andrade, 1.353 - Bairro São Miguel - Tel: (77) 3611-9600 / (77) 36ll-9628
Home Page: www.camaradebaneiras.ba.gov.br - Ouvidoria: 0800-075-8101
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ExcELENTÍssruo SENHoR pRESTDENTE DA cÂnrana DE vEREADoRES DE

BARNEIRAS ESTADO DA BAHIA.

Avereadora que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais vem requerer a V.
EX". que após a deliberação e a aprovação do Plenário, seja encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito
Municipal, JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRTNHO ii seguinte indicação:

Câmara Mu nicipal'cle-Eiarreiras

"Cursos profissionalizantes para trabalhadores que atuam na limpeza da cidade,
fornecidos pela Prefeitura, neste município de Barreiras-Bd'.

Justificativa
Com a necessidade que o mercado impõe ao trabalhadores que tenham cursos profissionalizantes, se

faz necessário o apoio da Prefeitura de deste MunicÍpio para que ocorram estes cursos, que

reverteriam no bem estar geral dos trabalhadores, bem como de toda a população em geral, que

contará com mais profissionais especializados nas mais diversa áreas.

Pelo exposto, solicito ao Executivo Municipal o pronto atendimento e também aos Nobres Pares a

aprovação da presente Indicação.

Sala das Sessões em, 04 de Outubro cle 2A'22.
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IVETE MARIA CARNEIRO dC SOUSA

Vereadora-AVAN'fE

Avenida Clériston Andrade, 1.353 - Bairro São Miguel - Tel: (77) 3611-9600 I (77) 36ll-9628

Home Page: www.camaradebaneiras.ba.gov.br - Ouüdoria: 0800-075-8101
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