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EXCELENTíSSIruO SENHOR PRESIDENTE DA CÂruAne DE

VEREADORES DE BARREIRAS.ESTADO DA BAHIA.

o Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuiçÕes legais e
regimentais, vem requerer a V. Exa que, após deliberação e aprovação do
plénário, seja encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Barreiras,

JOÃO BAR-BOSA DESOUZA SOBRINHO a seguinte lndicação:

..IMPLANTAÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE NA ESTRADA

DO VAL DA BOA ESPERANçA , NESTA CIDADE DE BARREIRAS '
BAHIA''.

JUSTIFICATIVA

solicitamos que sejam implantados redutores de velocidade na estrada

do Val da Boa Esperança para evitar acidente, nos finais de semana muitos

visitantes e chacareiros transitam em alta velocidade e com redutores de

velocidade ajudaria na prevenção de acidentes' Pois os moradores pedem

urgência por causa da quantidade acidentes no local.

Pelo exposto, gostaria de solicitar ao Executivo Municipal o pronto

atendimento e tamblém aos Nobres Pares a aprovação da presente

lndicação.

Sala das sôes, ,, de agosto de 2022.

EU FILHO
VEREADOR - R NOS
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ExcELENTíssrnao SENHoR pRESTDENTE DA cÂuaRe DE vEREADoRES

DE BARREIRAS-ESTADO DA BAHIA.

os Vereadores abaixo-assinado, no uso de suas atribuições legais e
regimentais, vêm requerer a V. Ex.a que, após deliberação e aprovação do

Plenário, seja encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte

lndicação:

"Reforma da Praça da Paroquia Santa Cruz, localizada no Bairro Morada da

Lua de cima, nesÍe município, incluindo reparos e pinturas dos bancos de

concreto, substituição das lâmpadas atuais por lâmpadas de led, pintura

dos canteiros do jardim, pintura da grade de proteção e reparo nos

bloquetes".

JUSTIFICATIVA

Em atendime necessidades dos moradores, visando

agradável e levando mais beleza ao bairro. Além disso, no

de setembro

reforma desta

comunidade.

a quermesse e festa do padroeiro da Paróquia e a
para a realização de um belo evento para toda a

Sala das

Vereador-

17 de agosto de
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excelerurísstwto sENHoR PRESIDENTE DA cÂuaRe DE

VEREADORES DE BARREIRAS-ESTADO DA BAHIA.

O Vereador abaixo-assinado, no uso

regimentais, vem requerer a V. Exa que,

Plenário, seja encaminhada ao Exmo' Sr.

seguinte lndicação:

de suas atribuiçóes legais e
após deliberação e aProvação do
Prefeito MuniciPal de Barreiras a

m 07 de iulho de 2022.

"DISPONIBILIZAçÃO DE TÉCNICAS DE ENFERMAGEM PARA

DAR APOIO OS PRATICANTES DE CAMINHADA DAS AVENIDAS

CLERISTON ANDRADE E ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES

NESTA CIDADE DE BARREIRAS. BAHIA."

JUSTIFICATIVA

Salientamos a importância da disponibilização de técnicas de enfermagem

para dar apoio os praticantes de caminhada das Avenidas cleriston

Àndrade e Ántônio Carlos Magalhães, as profissionais de saúde dar apoio

no sentido de aferir a glicemia e pressão arterial dos praticantes de

caminhada nestas aveniàas, grande parte dos usuários são aqueles que

procuram espontaneamente fázerem caminhada ao ar livre, sendo difícil

identificar o perfil de saúde de cada usuário.

Pelo exposto,
atendimento e
lndicação.

gostaria de solicitar ao Executivo Municipal o pronto
jambém aos Nobres Pares a aprovação da presente

EURICO FILHO
icanosV
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