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A Vereadora IZABEL ROSA DE OLIVEIRA DOS SANTOS, no uso de suas
atribuiçÕes legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência solicitar,
apos deliberação e aprovação do Plenário, seja encaminhada ao Exmo. Sr. prefeito
de Barreiras João Barbosa de Souza Sobrinho (Ztto Barbosa), a seguinte
indicação:

. Que sejam implantados a academia ao ar livre, bem como, parquinho
infantil no Bairro Arboreto ll, neste Município.

JUSTIFICATIVA

A indicação faz-se necessária tendo em vista a reivindicação dos moradores
deste bairro, visando uma melhor qualidade de vida à populaçãô local.

A sugestão é para que o referido parquinho infantil'sejainstalado no mesmo
local onde será instalada a academia ao ar livre, enquanto os pais utilizam a
academia, seus filhos poderão usufruir do parque para brincar, não colocando em
risco sua integridade física, e principalmente aos olhares dos pais que estarão
proximos.

A instalação do parque infantil também vai proporcionar um lugar de laser para
a comunidade se encontrar nos horários de folga e finais de semaáa.

Portanto, visando atender os anseios de nossa população, solicito atenção
aos nobres Edis, e providencias do poder Executivo MunicipaÍ.

Sala das SessÕes, 10 de fevereiro de 2021.
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A Vereadora IZABEL ROSA DE OLIVEIRA DOS SANTOS, no uso de suas
atribuiçôes legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência soÍicitar
após deliberafão e aprõvação do Plenário, seja encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito
de Barreiras João Barbosa de Souza Sobrinho (Zito Barbosa), a seguinte
indicação:

. Que seja feita a capinação, limpeza e substituição de bancos na Praça
do Posto de Saúde Jaime Lima, Vila Dulce, neste Município.

JUSTIFICATIVA

A presente indicação visa atender aos pedidos realizados pelos moradores
daquele bairro, os munícipes procuraram esta vereadora solicitando providências
no sentido de executar a limpeza na área acima mencionada, pois o mato está alto
e as pessoas estáo correndo o risco de serem picadas por insetos e animais
peçonhentos, além da má conservação dos bancos que ali existem, observamos
também lixo acumulado e água empossada na lateral do referido Posto,
contribuindo para a proliferação do Mosquito Aedes aegypti, causador da dengue,
Zica e Chikungunya.

Portanto, visando atender os anseios de nossa população, solicito atenção
aos nobres Edis, e providencias do Poder Executivo Municipal.

Sala das Sessôes, 19 de fevereiro de2021.

IZABEL ROSA DE OLIVEIRA DOS SANTOS
Vereadora - AVANTE
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