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ExcELENTÍssrwto sENHoR pRESTDENTE DA cÂuane DE vEREADoRES DE

BARREIRAS - ESTADO DA BAHIA.

rnorclÇÃo

O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuiçÕes legais e regimentais, vem

requerer a V. Exa que apos análise e aprovação do plenário seja encaminhado ao

Exmo, Senhor Prefeito Zito Barbosa a seguinte indicação:

A implantação de um Restaurante Popular na antiga Gesta do Povo,

localizado no Centro da Cidade.

JUSTIFICATIVA

A indicação a cima mencionada é de extrema importância para a nossa cidade,
reitero mais uma vez essa indicação no qual solicito desde 2020, esse beneficio será
voltado principalmente para trabalhadores de baixa renda, idosos, estudantes,
desempregados, e pessoas que Se encontram em situaçÕes de ruas ou
vulnerabilidade alimentar, além de permitir que os menos favorecido
economicamente tenha acesso às refeiçÕes variadas e nutritivas, reduzindo os

riscos à saúde ocasionada pela alimentação inadequada.

Pelo exposto, gostaria de solicitar ao Executivo Municipal o pronto atendimento e

também aos Nobres Pares a aprovação da presente indicação.

la das sessÕes, em 03 de Agosto 2022.
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O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem
requerer a V. Exa que após análise e aprovação do plenário seja encaminhado ao
Exmo. Senhor Prefeito Zito Barbosa a seguinte indicação:

Refazer a pintura da faixa de pedestre enfrente a Escola Municipal João
Crisostomo Figueiredo, na Avenida Castelo Branco, nesta cidade.

JUSTIFICATIVA

A indicaçâo supracitada é de extremar importância, pois irá proporcionar para os
alunos da escola segurança ao'fazer a travessia da via, e devido ao desgaste na
pintura atual pode ocasionar perigo não só para os alunos mais também para todas
as pessoas que utilizam a via.

Pelo exposto, gostaria de solicitar ao Executivo Municipal o pronto atendimento
tambem aos Nobres Pares a aprovação da presente indicaçáo.

das sessôes, em 03 de Agoslo2022.
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O vereador abaixo assinado, no uso de suas atribuiçÕes legais e regimentais, vem

requerer a V. Exa que após analise e aprovação do plenário seja encaminhada ao Exmo.

Sf Prefeito a seguinte indicação:

A implantação de bancos na Praça do Conjunto Habitacional Rio Grande, enfrente
a Panificadora Moreira.

JUSTICATIVA

A presente indicação é de extrema importância, pois irá lrazer conforto e comodidade aos

usuários da mesma. Esse pedido foi feito por moradores que frequentam a praça,

principalmente no final de semana. A praça é um local de lazer, em que famílias e amigos

encontram-se para conversar, acompanhar as crianças nas brincadeiras, entre outras

atividades. Com a aproximação do período mais quente e o aumento da movimentação

nesse local, faz-se necessário mais local para sentar. E um investimento pequeno, mas

com um otimo benefício para os frequentado mais conforto e comodidade.

sessôes, em 16 de Agosto de2022.
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