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JOAO FELIPE DE MELO LACERDA

VEREADOR

ExcELENlssíruo SENHoR PRESIDENTE DA

VEREADORES DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

cÂrrlrann DE

O vereador abaixo assinado no uso de suas atribuiçÕes legais e regimentáis

vem requerer a V. Exa. que após a deliberação e a aprovação do plenário, seja

encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação.

,,Construção de uma Praça Sustentável com academia ao ar livre no

espaço público localizado no Bairro Loteamento Rio Grande, neste

município de Barreiras".

Justificativa

é sab todos, os moradores do bairro Loteamento Rio Grande há

muitos anos an por um espaço de lazer e bem-estar que seja de

qualidade. Por isso a fim de criar mecanismos para a execução deste tão

sonhado projeto, este Vereador indica à Prefeitura uma possível solução: a.

construção de uma Praça Sustentável com academia ao ar livre, área de

convivência, recreaçáo e lazer.

Sala das sessÕes, 28 de Janeiro de 2021.

JOÃO FEUIPE DE MELO LACERDA
VEREADOR - DEM
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JOAO FELIPE DE MELO LACERDA

VEREADOR

ExcELENTlssíuto SENHoR pRESIDENTE DA cÂnaaRe DE vEREADoRES DE

BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

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

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

encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação.

vem

seja

"Padronização das calçadas do Bairro Morada
pisos tátil, neste município de Barreiras".

da Lua com rampas e

à

Justificativa

E de extrema importância a promoção da acessibilidade, pois, infe assim

como em muitos lugares, em nosso município há muito que fazer neste

irregularidade e degraus, que têm impossibilitado o direito de locomoção dos nossos

munícipes, em especial ao PNE (Portador de Necessidade Especial).

Sala das sessões, 28 de Janeiro de 2021.
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JOAO FELIPE DE MELO LACERDA

VEREADOR

ExcELENTrssíuo sENHoR pRESTDENTE DA cÂuene 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 apos a deliberação e a aprovação do plenário, seja

encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

"Requalificação asfáltica
cidade de Barreiras".

da Rua Lafaiete Goutinho, no Bairro São Pedro nesta'

são do
L,*1.....

Justificativa

'..raaaa. . À

drtç{l/-
Barreiras-B I

A requalificação asfáltica da referida rua se faz necessário, os
constantemente com a lama no período das águas e com muitos buracos
prejudicando a trafegabilidade dos veículos e dos pedestres. Outro motivo é
a infraestrutura da nossa cidade, oferecer melhores condições de vida paru. a
população, e também contribuir para o desenvolvimento econômico e social do local.

Sala das sessões, 28 de Janeiro de 2021.
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