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excrururíssrMo sENHoR pREsTDENTE, DA cÂuaRa DE vEREADoREs DE
BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA.

o vereador abaixo assinado, no uso de suas atribuições legais e regimentais vem
requerer a Vossa Excelência, que após a deliberação e aprovação do plenário seja
encaminhado ao Excelentíssimo senhor Prefeito Municipal, a seguinte indicação.

,,CONSTRUçÃO 
OT UMA PRAÇA COM ACADEMIA AO AR LIVRE, NO LOTEAMEruTO SÃO

PAULo, NA AVENtDn sÃo pAULo,,.

doe

JUSTIF!CATIVA

Justifica-se a presente indicação, visando proporcionar um espa que
permita a circulação, e a realização de atividades físicas, bem como um espaço para
e ponto de encontro dos moradores, com uma iluminação adequada garantind
segurança e bem estar da população e visitantes.

Atendendo assim de forma satisfatória os anseios da comunidade, podendo garantir o
bem estar da população, ampliando as condições de lazer dos munícipes.

Sala das sessões,10 de janeiro de 202L.

Adriano Stein

Vereador PP

Apro;
dia:.
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eXCelemríSSIMO SENHOR PRESIDENTE, DA CÂURna DE VEREADORES DE BARREIRAS'

ESTADO DA BAHIA.

o vereador abaixo assinado, no uso de suas atribuições legais e regimentais vem requere a Vossa

Excelência, que após a deliberação e aprovação do plenário seja encaminhado ao Excelentíssimo

senhor Prefeito Municipal, a seguinte indicação'

,,solicitação de quebra-molas ou semáforo entre as Avenida José Bonifácio e a Rua Paulinho

Coite Filho."

nr sessã
0ú

JUSTIFICATIVA

Solicitamos que seja feito esse serviço visto que' é uma via de grande movimento'

próximo a Escola Luiz Viana Filho no Bairro são Miguel, e com a locomoção dos veículos

velocidadeVemcausandoumnúmerosignificativodeacidentes.

É de extrema importância que este serviço seja resolvido o mais breve possível' para que a

população possa trafegar com segurança'

Sala das sessões, 15 de janeiro de 2O2L'

ADRIANO STEIN

VEREADOR PP.

-ipr
dia:
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