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ExcELENTísstwto SENHoR pRESTDENTE DA cÂruRRR DE vEREADoRES DE
BARREIRAS.ESTADO DA BAHIA

O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuiçÕes legais e regimentais, vem
requerer a V. Ex.a que, após deliberação e aprovação do Plenário, seja encaminhada ao
Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte lndicação:

"lmplantação de uma academia ao ar livre na Praça da Repres a no bairro Jardim
América 1."

-amara Munr
Protocoio

Eni
JUSTIFICATIVA

Em atendimento a reivindicação dos moradores do bairro Jardim América l, solicitamos a
implantação de uma academia ao ar livre na praça da represa. Todos sabem que a prática

de exercício físico é imprescindível a uma vida saudável, Quando tratamos de uma

academia ao ar livre em local publico, automaticamente sabemos que todas as pessoas

podem ter acesso, assim poderão desfrutar dos aparelhos melhorando a qualidade de

vida.

Sala das SessÕes, em 24 de setembro de 2021 .
íJ eln.§ess
h.J.U.../.
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ExcELENTíssrvlo SENHoR pRESTDENTE DA cÂuaRl 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 deliberação e aprovação do Plenário, seja encaminhada ao

Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte lndicação:

"lnstalação de parada de ônibus para abrigar os passageiros na BR 242, em frente a
fábrica deposúes Barbosa, nesse município."

JUSTIFICATIVA ,rjumw
r:ssrnat{'ra dC =UnCí .lá,:

Em atendimento a reivindicação dos moradores, solicitamos a instalação de um abrigo de
passageiros, (ponto de ônibus), na BR 242, em frente a fábrica de postes Barbosa. Os
moradores dessa região estão sem abrigo, ficando expostos ao sol, e com o período de
chuva se aproximando precisa tomar as providências necessárias.

Sala das SessÕes, em 01 de outubro de 2021.
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