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ExcELENrisstnao SENHoR pRESIDENTE DA cÂrrlene 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:

"lnstalação de um playground na Escola Municipal Carmosa Francisca da Silva, rua

Lazinha Pamplona - bairro Morada da Lua."
Câmara MuniciPat iu' Barreiras
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Nobres pares desta Casa de Leis, a presente solicitação, trata e requer a instalação de um

playground na Escola Municipal Carmosa Francisca da Silva, na rua Lazinha Pamplona,

bairro Morada da Lua de cima.

De acordo com a solicitação de professores e pais de alunos, a escola não possuí um

parquinho, carecendo assim de um espaço exclusivo para as crianças, garantindo a elas e

aos pais um espaço apropriado e seguro para o lazer e entretenimento das crianças,

contribuindo com o desenvolvimento e oportunizando momentos de descontração fora da

sala de aula.

lsto posto, espero contar com o apoio dos Nobres Pares.

Sala das SessÕes, em 01 de novembro de 2022.
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EXCELEUTíSSIMO SENHOR PRESIDENTE OI CÂUENE DE VEREADORES DE
BARREIRAS.ESTADO DA BAHIA

o Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuiçôes regais e regimentais, vem
requerer a V. Ex.a que, após deriberação e aprovação do prenário, seja encaminhada ao
Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte lndicaçáo:

"Manutenção da iluminação púbtica, na forma de troca de râmpadas na comunidade
rural Rio das Pedras.,,
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Câmaia Mu nicipal de Barreiras
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Em atendimento a reivindicação da Associação da comunidade Rural Rio das pedras
(AcoRRlPE), solicitamos a iluminaçáo pública, na forma de troca de lâmpadas, pois se
encontra com várias lâmpadas queimadas, necessitando de manutenção.

Dessa forma, solicitamos com certa urgência a troca de lâmpadas das ruas dessa
comunidade rural, pois os moradores se encontram com receio de sair de suas casas pela
falta de iluminação pública.

Sala das SessÕes, em 0'l de novembro de 2022.
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