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ExcELENTÍsslnno sENHoR pRESTDENTE DA cÂrvlanl 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, após deliberação e aprovação do Plenário, seja encaminhada ao

Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte lndicação:

"Construção de academia ao ar livre na praça Aroeira no bairro Boa Sorte."

JUSTIFICATIVA

Assinatura Ce:rrnci

A presente indicação vem de encontro a uma solicitação dos moradores do bairro Boa

Sorte, que reivindicam uma área de lazer e de descontração junto a comunidade. Um local

para convivência entre família, amigos e vizinhos, onde haja espaço para prática de

esportes e espaço infantil para as crianças, bem como arborizaçáo e bancos para uma

melhor qualidade de vida dos moradores desta localidade, podendo desfrutar de um

ambiente saudável e digno a todos.

Sala das SessÕes, em 10 de novembro de 2021.
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ExcElENTÍssrrvro SENHoR pRESTDENTE DA cÂrulRl DE vEREADoRES DE
BARREIRAS.ESTADO DA BAHIA

O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuiçôes 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:

"Pintura e sinalização dos redutores de velocidade do bairro Arboreto ll."

JUSTIFICATIVA

Em atendimento a reivindicação dos moradores, solicitamos a pintura e sinalização dos

quebra-molas no bairro Arboreto ll. Os quebra-molas estão necessitando de pintura, pois

estão apagados, e também de sinalização pois está dificultando a visibilidade dos

motoristas e pedestres, que por ali transitam colocando em risco a vida dos cidadãos.

Sala das Sessões, em 10 de novembro de 2021.
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