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ExcELENlíssrrlto SENHoR PRESIDENTE DA cÂmeRl DE vEREADoRES
DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

,trara MuniciPal de Barretras - onjioü;i;;"'ffia-,,.,{Ã'ff)ffit
A Vereadora IZABEL ROSA DE OLIVEIRA DOS SANTOS, no uso de suas

atribuiçÕes legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência solicitar,

apos deliberaçao e aprovação do Plenário, seja encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito

de Barreiras João Barbosa de Souza Sobrinho (Zito Barbosa), a seguinte

indicação:

. Que sejam feitas as restaurações da academia ao ar livre, bem como,
dos brinquedos que se encontram no Parque Novo Tempo, situado na

Avenida Eduardo Catalão (Rua do Hospital Eurico Dutra) São

Pedro, neste MunicíPio.

JUSTIFICATIVA

Moradores da localidade procuraram esta Vereadora cobrando providên

sentido de proceder à manutenção em academia ao ar livre e no brinquedos rid

praça Parque Novo Tempo, mediante ao alto fluxo de pessoas que utilizam a

acaâemia, alguns aparelhos se encontram com o parafuso solto e faltando, sendo

necessária a realização da manutenção para conservar e manter o patrimÔnio

público em boas condições de uso. (fotos em anexo)
portanto, visando atender os anseios de nossa população, solicito atenção

aos nobres Edis, e providencias do Poder Executivo Municipal.

Sala das SessÕes, 5 de fevereiro de 2021.

IZABEL ROSA DE OLIVEIRA DOS SANTOS
Vereadora - AVANTE

fJffi,li:ôiffHt:
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A VETEAdOTA IZABEL ROSA DE OLIVEIRA DOS SANTOS' NO USO dE SUAS

atribuiçÕes legais e regimentais, 
-vem 

à presença de Vossa Excelência solicitar'

apos deliberação 
"ãpiãrrçaó 

do penario, seja encaminhada ao Exmo' Sr' Prefeito

de Barreiras Joaã ijaroosa de Souza'sobrinho (Zito Barbosa)' a seguinte

indicação:

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE

DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.
DA CÂMARA DE VEREADORES

âmara Municipal de Barretras' c,,

tm ), l!

. Que seia feita a construção da

MunicíPio.

Praça Juventude, Morada Nobre, neste

Àp
d,ia:

o ern sesg|1c';

JUSTIFICATIVA poli
I

A urbani zaçáo de áreas reservadas para praças Sempre foi um x":

Sala das Sessões, 5 de fevereiro de 2021'

decisivo na mekrJriuJ. 
-qráiia.ae 

de vidá dos munícipios' Nesse sentido a

construção da praça, vai daencontro com a necessidad,t,di,':llY:i::n-t^",Y
ffiffi;ãil; rlrrada,ampla e esteticamente agradável, que possibilite uma

maior frequência e integração entre as pessoas, dotada preferencialmente de

infraestru tura para esporte e recreação'
Portanto, visando atender os anseios de nossa população' solicito atenção

aos nobres Edis, e providencias do Poder Executivo Municipal'

IZABEL ROSAíE OLIVÍ:IRA DOS SANTOS

Vereadora - AVANTE
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