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ExcElENTíssllvto sENHoR pRESTDENTE DA cÂuanl DE ,EREAD.RES
DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA

A Vereadora IZABEL ROSA DE OLIVEIRA DOS SANTOS, no uso de suas
atribuiçÕes legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência solicitar,
1po-s deliberação e aprovação do Plenário, seja encamínhada ao Exmo. Sr.Prefeito de Barreiras João Barbosa de souzá sobrinho (Zito Barbosa), a
seguinte indicação:

. Que seja feita g construção de uma praça com parque tnfantil,dispondo de so/o dos brinquedos adequados â crianças comnecessidades especiais, na Rua do canal, espaço localizado ao tado
da nova CRECHE DA VILA DULCE.
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JUSTIFICATIVA
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O direito à acessibilidade de pessoas com deficiência se fundamenta nos direitos
humanos e de cidadania, sendo regulamentado no Brasil pela Norma Brasileira
9050 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT/NBR, 2O1s). para que
todos tenham acesso aos lugares públicos e permitir a interação de crianças com
mobílidade reduzida e necessidades especiais, por ísso a nossa solicitação de
disponibili zação de brinq uedos adaptados.

Muitas vezes os pais nâo levam as crianças pelo simples fato de ser difícíl entrar
nas pracinhas, e elas também não tem como brincar nesses lugares, a não ser no
chão por exemplo, ou seja, nem faz muito sentido levar uma criança deficiente em
uma Praça se não tem brinquedos para ela usufruir.

Portanto, visando atender os anseios de nossa população, solicito atenção aos
nobres Edis, e providências do poder Executivo M'unicrpal. r

d CÍ-8414.@§essões, 14 dejunho de 2021.

DE OLIVETRA DOS SANTOS
Vereadora - AVANTE
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A Vereadora IZABEL ROSA DE OLIVEIRA DOS SANTOS, no uso de suas
atribuiçÕes legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência solicitar,
apos deliberação e aprovação do Plenário, seja encaminhada ao Exmo. Sr.
Prefeito de Barreiras João Barbosa de Souza Sobrinho (Zito Barbosa), a
seguinte indicação:

o Que seja feita a construção de uma Quadra de Esportes Coberta, com
área de convívio e lazer, implantação de uma Academia ao Ar Livre,
adaptado para melhor idade, bem como, um Parquinho lnfantil na Rua
Orquidea - Conjunto Habitacional Rio Grande, espaço onde seria
construído a Creche do bairro, neste Município.

JUSTIFICATIVA

Esta indicaçâo fazjus a grande necessidade dos moradores do Bairro e de
grande relevância para proporcionar a comunidade um espaço prazeroso, onde
possam realizar atividades esportivas, culturais e de lazer.

Portanto, visando atender os anseios de nossa população, solicito atenção
aos nobres Edis, e providências do Poder Executivo Municipal.

la das Sessões, 16 de fevereiro de 2021.

DE OLIVEIRA DOS SANTOS
Vereadora - AVANTE
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