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BEN.HIR AIRES DE SANTANA
VEREADOR

ExcELENTÍssImo SENHoR PRESTDENTE DA cÂIuRnR MUNIcIPAL DE
VEREADORES DE BARREIRAS ESTADO DA BAHTA

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 Professor Roberto Santos com implantação
de um parque infantil e equipamentos de ginástica, localizada no Bairro
Barreirinhas, nesta cidade.',

Justificativa

A presente indicação visa atender as inúmeras reinvindicações dos moradores do
Bairro Barreirinhas, que estão clamando ao Poder Executivo Municipal através da sua
Secretaria de lnfraestrutura e Serviços Públicos que priorize a reforma e revitalização
da Praça Professor Roberto Santos, visto que esta área é um espaço de convivência e
lazer, destinado à integração das pessoas e à melhoria da qualidade de vida da
comunidade' Em tempo, sugerimos também, a implantação de um parque infantil e

equipamentos de ginástica.

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 2021.
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BEN-HIR AIRES DE SANTANA
VEREADOR

exceueurísS|Mo SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE

VEREADORES DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA

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

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

ao Exmo Sr. Prefeito M unicipal a seguinte indicação:

"tMpLANTAçÃo DE slNALtzAçÃo E QUEBRA-MoLAS NA RUA sÃo BERNARDo,

LOCALIZADA NO BAIRRO BARREIRINHAS, NESTA CIDADE."

JustiÍicativa

Considerando as reivindicações dos moradores do bairro, venho solicitar ao Poder

Executivo M unicipal a im plantaÇão de sinalizaçáo e quebra-m olas na Rua São Bernardo,

Iocalizada no bairro Barreirinhas.

Esta solicitação justifica-se devido ao intenso Íluxo de veículos automotores que

transitam na rua supramencionada, oferecendo assim, grande risco de atropelamento

aos moradores e as pessoas que necessilam realizar diariamente este percuso. Por

tanto, o pedido em questão obletiva proporcionar maior segurança aos pedestres e a

redução da velocidade dos veículos que por ali trafegam.

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

agasalho de legalidade e responsabilidade administrativa.

Sala das sessões, 28 de janeiro de 2021 .
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