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BEN.HIR AIRES DE SANTANA
VEREADOR

ExCELENTíSslrUo SENHOR PRESIDENTE DA cÂruaRa MUNtcIPAL 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 apos a deliberação e a aprovação do plenário, seja

encaminhado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

,,IMeLANTAçÃO DE CONSTRUçAO DE AREA DE LAZER AS MARGENS DO RIO

DE ONDAS, NA LOCALIDADE DENOMINADA PRAINHA."

Justificativa

Atendendo as reivindicações dos munícipes de Barreiras, é que venho solicitar ao

poder Executivo Municipal a implantação da construção de área de lazer no balneário

denominado Prainha, visto que o mesmo necessita de um olhar especial, voltado para

melhorias na localidade em questão.

Diante do exposto, venho solicitar que o estudo técnico para viabilização de um projeto

macro, atinente aos critérios ambientais cabíveis faz-se necessário, pois o ponto de

banho supracitado necessita com urgêncra de adequaçÕes no acesso, local delimitado

para os ambulantes com uma melhor estrutura para que possam desenvolver suas

atividades de forma digna, instalações de lixeiras seletivas, banheiros químicos,

orientação para o tráfego e estacionamentos de veículos, sinalização e orientaçÕes

quanto a preservação da área e do meio ambiente, dentre Pttas melhortas que

poderão ser identificadas a partir do estudo técnico e viabili

Vale destacar ainda que, os cuidados ambtentais para o

população não seja conflitado com a preservação deste importan

turístico do nosso municÍPio.
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O Balneário Prainha é de usufruto popular, por isso, esta obra beneficiará toda a

população que terá um novo espaÇo de lazer, atrativo turístico e de bem-estar para

todos, além de embelezar significativamente o local.

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

requer agasalho de legalidade e responsabilidade administrativa.

Sala das sessões, 25 de fevereiro de 2019.
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