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ExcELENTÍssrMo SENHoR pRESTDENTE DA cÂuem DE vEREADoRES DE
BARREIRAS.ESTADO DA BAHIA

O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuiçÕes legais e regimentais, vem

requerer a V. Ex.a que, após deliberação e aprovação do Plenário, seja encaminhada ao

Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte lndicação:

"Revitalização da praça da lgreja ÂIossa Senhora do PerpeÍuo Socorro, na rua

Marechal Hermes, bairro Renato Gonçalves."

JUSTIFICATIVA

Em atendimento a reivindicação dos munícipes, solicitamos a limpeza e revitalização da

praça em torno da lgreja Nossa Senhora do Perpetuo Socorro, no bairro Renato

Gonçalves, pois encontra-se abandonada com necessidade de reparos e manutenção. Os

passeios estão se soltando e a cerca do gramado está faltando algumas peças. Dessa

forma, solicitamos intervençÕes que contemplem serviços de limpeza em geral, podas de

árvores, calçamento, uma melhor iluminação e se possível um caminhão-pipa pelo menos

duas vezes por semana, pois a grama está muito seca. Oferecendo assim, espaço de

lazer, promovendo a cidadania por meio de convívio entre os moradores e usuários da

praça e da lgreja.

Sala das Sessões, em 17 de agosto de 2021.
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ExcELENTíssrttto SENHoR pRESTDENTE DA cÂuena DE vEREADoRES DE
BARREIRAS.ESTADO DA BAHIA

O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem

requerer a V Ex.a que, após deliberação e aprovação do Plenário, seja encaminhada ao

Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte Indicação:

"Construção de uma quadra poliesportiva coberta na Praça de esportes Thatya

Figueiredo Bonfim no bairro Resl'dencial Arboreto 1.,,

JUSTIFICATIVA

Atendendo a solicitação dos moradores, solicita-se a construção de uma quadra

políesportiva coberta para o bairro Residencial Arboreto I na praça de esportes Thalya

Figueiredo Bonfim, o empreendimento beneficiará a população, proporcionando saúde,

através do esporte. lncentivo aos moradores a práticas regularmente de atividades físicas,

para a melhoria na qualidade de vida. Sendo assim, peço que façamos o melhor para

aquela localidade. É necessário pensar na saúde como prevenção e o esporte é a melhor

maneira.

Sala das Sessões, em 17 de agosto de 2021.
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ExcELENTísstruo SENHoR pRESTDENTE DA cÂURRR DE vEREADoRES DE

BARREIRAS.ESTADO DA BAHIA

O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem

requerer a V Ex.a que, após deliberação e aprovação do Plenário, seja encaminhada ao

Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte lndicação:

"lnstalação de quebra-molas e um contêiner na rua Esplanada (rua da Unidade de

Saitde Dr. Gileno de Sá de OliveirQ, bairro Loteamento Rio Grande."

JUSTIFICATIVA

Em atendimento a reivindicação dos moradores da rua Esplanada, (rua da Unidade de

Saúde Dr. Gileno de Sá de Oliveira), bairro Loteamento Rio Grande, solicitamos a

realização de colocação de um contêiner para armazenagem adequada do lixo, e a

instalação de um quebra-molas, devido à alta velocidade em que os veículos transitam.

Com a devida sinalização visível, os condutores de veículos prestarão mais atenção e

assim, minimizará o risco de acidente na Rua Esplanada, como também os pedestres e

moradores se sentirão mais seguros.

Sala das Sessões, em 17 de agosto de 2021.
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