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EXCELENT|SSIIVIO SENHOR PRESIDENTE DA CÂTUANA DE VER,EADORES
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A vereadora que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais e

regimentais vem requerer a V. Ex". que apos a deliberação e a aprovaç'o Oo I ,

Plenário, seja encaminhada ao Exmo. Sr' Prefeito Municipal, JOÂO BARBOSA

iiiDE SOUZA SOBRINHO a seguinte indicação: I
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,,Parquinho com brinquedos e grama sintética, no centro Municipal De,
.ri

Educação tnfantil Encànto De Criança (Morada da Lua),nesÚq municÍpio dQ
'i'

Barreiras-BA".

Justificativa

Esta reivindicação e indispensável para estes alunos, que precisam de uma área
,lr,

segura para diversão. Visto que foi encontrado no próprio, bichos peçonhento$;
I

como por exemplo o escorPião.

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

aos Nobres Pares a aprovação da presente lndicação' ,,
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Sala das Sessões em, 20 de Maio de 2022'
,t,,.k;ifti'
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Vereadora-AVANTE
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EXcELENfÍSSlrrlO SENHOR PRESIDENTE DA CÂrrnene DE VEREADORES

DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

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

regimentais vem requerer a V. Exa. que apos a deliberação e a aprovaÇão do

plenário, seja encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, JOÃO BARBOSA

DE SOUZA SOBRINHO a seguinte indicação:

,,Ampliação do banheiro dos seruidores, no centro Municipal De Educação

tnfatntil Encanto De Criança (Morada da Lua), nesÍe município'de Barreiras'

BA".

Justificativa

Esta reivindicação e

funcionár:ios daquela

conforto para estes.

indispensável e de

localidade, visto que,

um significado incalculável para os

essa construção trará privacidade e

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

aosNobresParesaaprovaçãodapresentelndicação.

Sala das Sessões em, 20 de Maio de

lvete Maria Carneiro de Souza
Vereadora-AVANTE

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.',E101 : I
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ExcELENTÍsslruo SENHoR PRESIDENTE DA cÂrtnana DE VEREADoRES
DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

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

regimentais vem requerer a V. Ex". que apos a deliberação e a aprovação do

Plenário, seja encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, JOÃO BARBOSA

DE SOUZA SOBRINHO a seguinte indicação:

"Pintura do Centro Municipal De Educação lnfantil Encanto De Criança

(Morada da Lua), nesúe município de Barreiras'84".

Justificativa

Esta reivindicação é indispensável e de um significado incalculável para

frequentam aquela localidade, visto que a pintura renovará sua estrutura.

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

aos Nobres Pares a aprovação da presente lndicação.

Sala das Sessões em, 20 de Maio de 2

Ricardilvete Maria Carneiro de So
Vereadora-AVANTE

1.353 - Baino São Miguel - Gl: (77) 3611-9600 / (77) 36ll-9628Avenida Clériston
'.camaradebaneiras.ba.gov.br - Ouvidoria: 0800-075-8101
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