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ExcELENTÍssuvto SENHoR pRESTDENTE DA cÂruanl 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 placas de sinalização e pintura dos meios-fios das ruas no bairro
Morada da Lua de cima."
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JUSTIFICATIVA

A presente indicação vem atender a solicitação dos moradores de nossa cidade, como

medida de segurança e informação, tanto para os cidadãos Barreirenses como também,

para aquelas pessoas que se deslocam ao nosso município a lazer e/ou trabalho,

causando aspecto positivo para nossa cidade, no que se refere a organização das vias

púbicas.

Pede-se a compreensão dos Edis desta Casa

indicação e posterior boa vontade do Poder

reivindicação da comunidade.

Sala das SessÕes, em 23 de novembro de 2021.

R!DER

para a aprovação unânime da presente

Executivo para que atendam a esta

Apr

E CASTRO
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ExcELENlíssttuto SENHoR pRESTDENTE DA cÂrtaam 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:

"Transformação de uma quadra de areia em

no bairro Resr'dencial Arboreto 1."

uma quadra poliesportiva de cimento,
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JUSTIFICATIVA

Em atendimento a reivindicação dos moradores, solicitamos a transformação da quadra de

areia já existente no bairro Arboreto I em uma quadra de cimento. Conforme imagem em

anexo, na praça de esportes Thalya Figueiredo Bonfim, a quadra de areia não está sendo

bem aproveitada, e segundo os moradores será de grande relevância uma quadra de

cimento, pois a procura é maior. Dessa forma a transformação dessa quadra poliesportiva

trará maior qualidade de vida à população que terá um local apropriado para realizar suas

atividades esportivas e concomitantemente conduzirá a aqueles moradores uma melhoria

na saúde. Agregando benefícios à comunidade e a possibilidade de envolver jovens e

crianças em atividades esportivas e de lazer.

Sala das SessÕes, em 29 de novembro de 2021.

Avenida CléristonAndrade, 1.353 - Baino São Miguel -Tel: (77) 3611-9600 - Fone/Fax: (77)3611=9628
Home Page: www.camaradebarreiras.ba. gov.br Ouüdoria: 0800-075-8 10f

z ll,it:-tfl.v \
,I

Ap



Carvtnr a lvlurtícy at {p B arr eír as ts A
CNPJ: 16.256.893/000 1 -70

ExcELENTíssrruo sENHoR pRESTDENTE DA cÂmena 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:

"Requalificação do Campo de Futebol, no bairro Residencial Arboreto 1."
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JUSTIFICATIVA =r,013-ltl- ,i]tffis*

Em atendimento a solicitação dos moradores, pedimos a requalificação do campo de

futebol, (campo de barro) no Residencial Arboreto l. Conforme foto em anexo, o campo

está com muitas erosões derrubando os meios-fios, as telas do alambrado estão rasgadas

e caindo. Salientando a importância do esporte, essa obra contribuirá para a saúde do

cidadão, além do fator da inclusão social. Este espaço proporcionará maior qualidade de

vida para a população que terá um local apropriado para realizar suas atividades

esportivas e eventos que mobilize a comunidade.

Sala das Sessões, em 29 de novembro de 2021.
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