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ExcELENrisstruo sENHoR PRESIDENTE' DA cÂruaRR DE

VEREADORES DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA'

o vereador abarxo assinado, no uso de suas atrrbuiçÕes legais e regimentais'

vem requerer a V.Exm. eue, apos deliberação e aprovação do plenário' seja

encaminhado ao Exm". senhor Prefeito Municipal, a seguinte indicação:

.. QUE SEJA CONSTRUIDA

NOVO HORIZONTE , NESTA

UMA CRECHE ESCOLAR NO BAIRRO

CIDADE."

Justificativa

As mães trabalhadoras residentes neste bairro reivindicam a construçáo

deumacreche,paraquepossamexercersuasfunçoesprofissionatscom
maior tranquilidade, já que necessitam desde exercício para complementação

familiar. A maioria delas não tem remuneração suficiente para arcar com os

custosdeassistênciaaosseusfilhosmenoreseadistânciadobairrocomoS
demais e o centro dificulta ainda mais. Desta forma' faz-se extremamente

necessária a construção de uma creche municipal para minimizar os problemas

sociaiscausadospelafaltadeassrstênciaámulhereacriança

'x":';['i:':yiHiiâ&â'i*e2--!aZ@-ILnvt
Sala das Sessões, em 28 de Março de 2022
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excetentísstlto sENHoR PREsIDENTE, DA cÂruaRn DE

VEREADORES DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA'

A vereadora abaixo assinada, no uso de suas atribuiçÕes legais e regimentais,

Vem requerer a V.Exm. Que, apÓs deliberação e aprovação do plenário, seja

encaminhado ao Exm'. Senhor Prefeito Municipal, a seguinte indicação'

RecueeneçÃo nsrÁtrtca na RUA JOAQUIM''QUE SEJA FEITA A

NABUCO, NO BAIRRO SANTA LUZIA, NESTA CIDADE,"
.,^: i: í

Justificativa

E necessária a realizaçào da recuperação da pavimentação asfáltica

referida rua, considerando as constantes reclamações dos moradores e tendo

em vista o transtorno que vem causando ao trânsito, pois buraco dificulta a

passagem dos automóveis.

Contudo, a recuperação da pavimentação asfáltica promoverá aos

moradores e usuários da via, boas condiçÕes de trânsito e mobilidade ao local,

beneficiando motoristas e pedestres.

Sala das SessÕes, em 28 de março de 2022.
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Vereadora - Republicanos
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ExcELENrisstrvlo sENHoR PRESIDENTE, DA cÂmaRn

VEREADORES DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA.

Sala das SessÕes, em 28 de março de 2022

Vereadora- RePublicanos

DE

O vereador abalxo assinado, no uso de suas atribuiçÕes legais e regimentais'

vem requerer a V Exm. Que, apos deliberação e aprovação do plenário' seja

encaminhado ao Exm.. senhor prefeito Municipar, a seguinte indicação:

..REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA COM COBERTURA' NO

BAIRRO BARREIRAS I, NESTE MUNICiPIO."

Justificativa

rov
,,9,

ado

A área para a prática de esportes e atividades de lazer necessita ser adequada*

para uso p"rru*nte, mesmo sob horário de sol intenso chuva ou frio' e
at roAr)

durante à noite. Desta feita, estamos sugerindo a cobertura da quadra

poliesportiva do Bairro Barreiras l, que poderá ser aproveitada pelos

moradores, que ali têm sua alternatrva de convivência e integração Ainda

requeiro para aquele espaço publico reparos como pintura, dentre outros que

se fizerem necessários.

-amara Municipal de Barretra.
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ExcELENrisstlvto SENHoR

VEREADORES DE BARREIRAS,

PRESIDENTE DA CÂMARA,

ESTADO DA BAHIA.

DE

A vereadora abaixo assinado, no uso de suas atribuiçÕes legais e regimentais,

vem requerer a Vossa Exu. que, apos deliberação e aprovação do plenário'

seja encaminhado ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, a seguinte indicação

O.REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA VILA AMORIM, NO

MUNIC|PIO DE BARREIRAS.,,

JUSTIFICATIVA

A atividade física praticada pelos moradores é de suma importáncia para um

desenvolvimento mais saudável, tanto físico como psÍquico das crianças A

falta da prática de esportes, seEundo os especialistas, aumenta os riscos de

doenças, provocada pelo sedentarismo. Com a reforma geral da quadra

poliesportiva, a comunidade poderá realizar suas atividades fÍsicas e promover

seus eventos comunitárros, urna vez que, hoje encontra-se Com sérios

problemas na sua estrutura. Essa reivindicação é uma solicitação clamante da

comunidade, ou seja, das crianças, adultos e de todos os moradores da regiâo.

Portanto peço a reforma da mesma, pois a comunidade abriga inumeras

crianças e, e nossa a responsabilidade de dar uma melhor qualidade de vida

aos cidadãos, oferecendo uma estrutura com acomodaçoes saudáveis para a

prática de atividades físicas e recreativas.

Sala das SessÕes, em 28 de março de 2022.

STLMA -M ALVES
Vereadora - RePublicanos
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