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EXCELENTÍSSIIvIO SENHOR PRESIDENTE DA CÂmRRe MUNIGIPAL

VEREADORES DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA

O vereador abaixo assinado no uso de suas atribuições legais e regimentais

requerer a V.Ex.a que após a deliberação e a aprovação do plenário,

encaminhado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

DE

vem

seja

,,IMeLANTAçÃO DE TERRAPLENAGEM, MEIO-FlO CONJUGADO COM SARJETA

E CALçAMENTO COM BLOQUETES NO BEGO DAS TURBINAS, LOCALIZADO

NO BAIRRO BARREIRINHAS, NESTA CIDADE." Ap oe
dia:.

Justificativa
por

Atendendo as reivindicações dos moradores do Beco das Turbinas, é que

requerer ao Poder Executivo Municipal a implantação de terraplenagem,

conjugado com sarjeta e calçamento com bloquetes para o referido beco.

A obra solicitada é necessária e urgente, a fim de facilitar o trânsito de pessoas e

bicicletas nesta localidade, evitando os transtornos decorrentes das chuvas, como o

barro e a erosão, e a poeira na época de estiagem. O calçamento se apresenta como

uma alternativa viável na medida em que o beco não pode ser asfaltado por ser

demasiadamente estreito.

Diante destas considerações, é que apresento a presente indicação, pelo que se

requer agasalho de legalidade e responsabilidade administrativa.

Sala das sessões, 04 de
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o vereador abaixo assinado no uso de suas atribuições legais e regimentais vem requerer
a V'Ex'a que após a deliberação e a aprovação do plenário, seja encaminhado ao Exmo.
Sr. Prefeito Municipala seguinte indicação:

"Reforma e revitalização da Praça Dos Sentidos, locatizada no Bairro Vila do Sas,
nesta cidade."

Justificativa
A presente indicação visa atender as inúmeras reinvindicações dos moradores do Bairro
vila do Sas, que estão clamando ao Poder Executivo Municipal que realize a reforma e
revitalização da Praça Dos Sentidos, visto que a mesma é adaptada às necessidades dos
deficientes..

A Praça dos Sentidos tem piso rebaixado para acesso de cadeirantes, piso tátil,
paisagismo, quatro banheiros adaptados, lanchonetes, quiosques, estacionamento para
deficientes, faixas para identificar a artura dos degraus e plaquetas em Brai[e.
Essa praça é muito importante por valorizar a acessibilidade e as pessoas com
necessidades especiais, isso significa respeito à diversidade e as diferenças.
Diante destas considerações, é que apresento a presente indicação, pelo que se requer

agasalho de legalidade e responsabilidade administrativa.

Sala das sessões, 04 de janeiro de 2021.
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ExcELENTísstrvro SENHoR pRESTDENTE DA cÂmena MUNtctpAL DE

VEREADORES DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA

O vereador abaixo assinado no uso de suas atribuições legais e regimentais

vem requerer a v.Ex." que após a deliberação e a aprovação do plenário, seja

encaminhado ao Exmo sr. Prefeito Municipala seguinte indicação:

"Reforma e melhorias na Praça João Bento de

Barreirinhas, nesta cidade."

Souza, situada no Bairro

Justificativa

A presente indicação visa atender às inúmeras reivindicã-ções dos

do Baino Baneirinhas, que estão clamando para que o poder Executivo

de sua secretaria de lnfraestrutura e serviços públicos priorize a

melhorias na Praça João Bento de Souza, visto que, esta area é um espaço de

convivência e lazer, destinado à integração das pessoas e à convivência
comunitaria. Em tempo, sugiro também, a implantação de um parque ínfantil e

equipamentos de ginástica.Vale ressaltar que, a mesma encontra-se em
péssimo estado de conservação.

Diante destas considerações, é que apresento a presente indicação, pelo que

se requer agasalho de legalidade e responsabilidade administrativa.

Sala das sessões,04 de janeiro de 2021.
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