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ExMo. sR. pRESTDENTE DA cÂruanR MUNrcrpAL DE vEREADoRES DE BARREIRAS - BAHIA.

O Vereador Eugênio de Araújo Fernandes, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem

requerer a V Exe que, após deliberação e aprovação do Plenário, seja encaminhada ao Exmo. Sr.

Prefeito Municipal a seguinte lndicação:

"Solicitação que seja feita a colocação de faixa de pedestre na Av.

Antônio Carlos Magalhães, em frente a Pérola Distribuidora, no Bairro
Flamengo, neste município." ,-rra MuniciPal de Barret[ôs - b,
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JUSTIFICATIVA

O referido local atualmente conta com alto fluxo de veículos de passeio, de cargas e, principalmente
de pedestres, uma vez que, as imediações da Distribuidora, conta com uma alta concentração de
pessoas que utilizam esses espaços e devido ao grande fluxo de veículos vem dificultando e
colocando em risco a travessia dos pedestres que dependem em se locomoverem de um lado para
o outro da via, correndo sérios riscos de sofrerem acidentes graves, uma vez que, a pista favorece a

alta velocidade.

Além disso, o local também e utilizado por diversas pessoas que passam por ali para fazer o trajeto
entre seus veículos e a unidade, correndo sérios riscos de acidente, sendo assim é de premente

naquela localidade.

Sala das Sessões, em 03 de Junho de 2020.
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o vereador Eugênio de Araújo Fernandes, no uso de suas atribuições legais e

regimentais, vem requerer a V ExÊ que, após deliberação e aprovação do Plenário' seja

encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte lndicação:

"solicitação que seja feita a manutenção nos equipamentos de

academia ao ar livre do Bairro Jardim Vitoria, neste município"'

JUSTIFICATIVA

A praça localizada na Avenida Jardim Vitoria, Bairro Jardim Vitória, que inclusive conta

com academia ao ar livre, está precisando de manutenção' Aqueles que se utilizam do

local alegam que alguns equipamentos estão quebrados'

As academias populares oportunizam a prática de exercícios físicos ao ar livre trazendo

maior qualidade de vida aos usuários que, vem conquistando adeptos de todas as faixa

de idade a medida que venham sendo disponibilizadas nos espaços públicos, gerando

socialização entre as famílias e criando um vínculo de amizade entre os praticantes

devido a aproximação e a periodicidade praticada, sobretudo, aqueles que pertencem a

3s idade, uma vez que naquela localidade possuem vários idosos.

Sala das Sessões, em 03 de Junho de 2
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