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ExcELENTÍsslnao SENHoR pRESTDENTE DA

vEREADoRES Do munrcÍplo DE BARRETRAS/BA.

cÂuRna DE

A Vereadora abaixo assinado no uso de suas atribuiçôes legais e regimentais,
vem requerer a Vossa Excelência que, após deliberação e aprovação do
Plenário, seja encaminhada ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal a seguinte
indicação:

"lndica que seia feita revitalização, ciclovia na calçada do Lar Batista,

Bairro Antonio Geraldo."

Justificativa

ÃJs1íátura do Func

A calçada do 'Lar Batista' é extensa, sendo que poderia ser reaproveitada para

que seja utilizada pelos moradores como pista para caminhada, bem como

ciclovia, pois pelo tamanho desta via, poderá ser utilizada para os fins aqui

sugeridos. Os moradores locais solicitam esta demanda a muito tempo, como

também reclamam que a limpeza quase não é efetuada. A prova disto é que a

última, estacionou sem conclusão, o que pode ser conferido'in roco'.

Sala das SessÕes, 01 de setembro de2021.
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ExcELENTísstruo sENHoR pREstDENTE DA
VEREADORES DO TTIUNICíPIO DE BARREIRAS/BA.

cÂnaena DE

A Vereadora abaixo assinado no uso de suas atríbuições legais e regimentais,
vem requerer a vossa Excerência que, após deliberação e aprovação do
Plenário, seja encaminhada ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal a seguinte
indicação:

"lndica que seja revitalizada e requalificada a Praça Stênio de Castro,
Bairro Antonio Geraldo.,,

Justificativa

conhecida como 'praça do sAMU', a praça stênio Garcia, parece que foi

esquecida pelo poder pÚblico, pois a mesma não tem nenhum benefício, como

canteiros, bancos, aparelhos de academia ao ar tivre. Portando, os moradores

clamam por estas benfeitorias, pois além de proporcionar saúde, lazer e bem

estar, embeleza mais o referido baírro.

Sala das SessÕes, 01 de setembro de 2021.
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