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ExcELENTÍssruo SENHoR pRESTDENTE DA cÂuem DE vEREADoRES
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,
após deliberação e aprovação do Plenário, seja encaminhada ao Exmo. Sr.
Prefeito de Barreiras João Barbosa de Souza Sobrinho (Zito Barbosa), a
seguinte indicação:

. Que seja feita a Construção de uma Praça com Parque lnfantil,
Academia ao Ar Livre, colocação de bancos e Arborizaçáo no espaço
que compõe as Ruas: PoÉo Velho (Rua do SESC), Rua Camila
Barbosa Cardoso e Rua Recife, no Bairro Santo Antônio, Neste
Município.

JUSTIFICATIVA

A indicação faz-se necessária tendo em vista a reivindicação dos moradores
deste bairro, visando uma melhor qualidade de vida à população local.

A sugestão é para que o referido parquinho infantil seja instalado no mesmo
local onde será instalada a academia ao ar livre, para estimular a prática de
atividade física aos moradores desta área e oferecer exercícios leves e
moderados, com equipamentos que convidam os moradores do bairro a
abandonar o sedentarismo, de maneira gratuita e divertida, bem como os
brinquedos infantis que trará alegria e diversão as crianças

A instalação do parque infantil também vai proporcionar um lugar de laser
para a comunidade se encontrar nos horários de folga e finais de semana.

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

r\prqv,
Sala das Sessões, 14 de setembro de 2021.

BEL ROSA DE OLIVEIRA DOS SANTOS
Vereadora - AVANTE
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ExcELENTÍsslnao sENHoR pRESTDENTE DA cÂmana DE ,EREAD.RESDE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

A Vereadora TZABEL RosA DE oLrvErRA Dos sANTos, no uso de suasatribuições legais e regimentais, vem à presenf" Oã Vo.ra Excetência solicitar,após deliberação 
. 
e aprovação do prenário, ."i" ánr"minhada ao Exmo. sr.Prefeito de Barreiras João Barbosa de souzá sobrinho (Zito Barbosa), aseguinte indicação:

o Que seja feito reposição de tâmpadas
lluminação pública na Rua Afonso ioares,
Município.

:tffil
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A iluminação, oferecerá aos moradores do Bairro segurança e merhor
trafegabilidade, inibindo também atos de vandarismo e criminaridade.

Portanto, visando atender os anseios de nossa população, solic1o atenção aosnobres Edis, e providências do poder Executivo rr,llnicipar. 
-- -.--"'

e reparos em geral na
no Bairro Vila Rica, neste

JUSTIFICATTVA

Sala das SessÕes, 114 de setembro de 2021.

IZABEL ROSA DE OLIVEIRA DOS SANTOS
Vereadora - AVANTE
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EXCELENTíSSINAO SENHOR PRESIDENTE DA CÂrt,lAM DE VEREADORES
DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

A Vereadora TZABEL RosA DE oLrvEtRA Dos sANTos, no uso de suasatribuições legais e regimentais, vem ã presença de Vossa Excelência soticitar,após.deliberação.e apÍovação do ptenário, rej, encrminhada ao Exmo. sr.Prefeito de Barreiras João Barbosa de souzá sobrinho (Zito Barbosa), aseguinte indicação:

o Que seja feito reposição de tâmpadas
lluminação Pública na Rua Buenos Aires,
Município.

e reparos em geral na
no Bairro Vila Rica, neste

A iluminação, oferecerá aos moradores do Bairro segurança e merhor
trafegabilidade, inibindo também atos de vandalismo e criminalidade.

Portanto, visando atender os anseios de nossa população, soticito atenção aosnobres Edis, e providências do poder Executivo Mlnicipar. -- ' ''

JUSTIFICATIVA

Sala das SessÕes, 14 de setembro de 2021.

IZABEL ROSA DE OLIVEIRA SANTOS
Vereadora - AVANTE
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ExcElENTÍsstrrro SENHoR pRESTDENTE DA cÂrranna DE vEREADoRES
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,
após deliberação e aprovação do Plenário, seja encaminhada ao Exmo. Sr.
Prefeito de Barreiras João Barbosa de Souza Sobrinho (Zito Barbosa), a
seguinte indicação:

. Que seja feita a Construção de uma Praça com Parque lnfantil,. dispondo de brinquedos adequados á crianças com necessidades
especiais, colocação de bancos e Arborização, no espaço que
compõe as Ruas: Hawai, Argentina e Buenos Aires, nos Bairros: Vila
Rica e Barreira I

JUSTIFICATIVA

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, 2015). Para que

todos tenham acesso aos lugares públicos e permitir a interação de crianças com

mobilidade reduzida e necessidades especiais, por isso a nossa solicitação de
d isponibili zaçáo de brinq uedos adaptados.

Muitas vezes os pais não tevam as crianças pelo simples fato de ser difícil 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 Municipal.

árírara Muntcl
ProtRcBio nP

ROSA DE

Sala das Sessões, 14 de setembro de 2021.

Vereadora - AVANTE
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