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ExcELENTísstrtro SENHoR pRESTDENTE DA
VEREADORES DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

cÂrrrene

O vereador que abaixo subscreve, no uso de suas atribuiçôes legais

regimentais vem requerer a V. Exa. que após a deliberação e a aprovação do

Plenário, seja encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, JOÃO BARBOSA

DE SOUZA SOBRINHO a seguinte indicação:

relógios digitais com"Autorização de instalação de doís

informáticos do Sicredi, um na Praça

Novo, nesúe município de Barreiras-BAu.

Castro Alves e

Justificativa

A autorização de instalação destes relógios digitais com letreiros
informativos representa um avanço significativo em prol da melhoria da
qualidade de vida dos barreirenses, pois os mesmos trarão benefícios como o
acesso às informações de utilidade pública, deixando as pessoas informadas
sobre serviços, eventos e campanhas realizadas, aumentando o grau de

conhecimento e interesse pelos principais acontecimentos no município de

Barreirais.

A solicitação de instalação que trata esta indicação não trará custos para

o município, assim como a manutenção dos relógios e áreas próximas do

mesmos, ficando sob responsabilidade do Sicredi que não terá nenhum

objetivo a não ser
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oferecer para a população de Barreiras uma alternativa confiável de acesso a
importantes informaçÕes de interesse público.

Os relógios além de mostrar a hora e temperatura também colocarão à
disposição informações de utilidade pública das quais a própria gestão
municipal ficará encarregada de selecionar, divulgar e controlar as mesmas.
Nos municípios em que foram instalados estes relógios, em alguns, a referida
ação representou um marco onde os locais de instalação se transformaram em
ponto turístico. Desta forma, confiamos que este fato também ocorrerá em
Barreiras, ou seja, teremos em nossa cidade dois novos pontos turísticos.

Em suma, acreditamos que essa lndicaçáo representa uma possibilidade

real no sentido de aproximar a comunidade, ao mesmo tempo em que reforça
açôes de incentivo ao relacionamento entre pessoas, entidades, poderes
públicos e a iniciativa privada.

Portanto a instalaçáo destes relógios se traduz em uma evoluçâo para a
cidade através da melhora no padrão estetico e da qualldade de vida para

todos.

Pelo exposto, gostaria de solicitar ao ExecutÍvo Municipal o pronto

atendimento e também aos Nobres Pares a aprovação da presente lndicação,

Sala das Sessões em,22 de
r

AvenidaCléristonAndrade, 1.353-BainoSãoMiguel -Tel:(77)3611-9600-Fone/Fax: (77)3611-9628
Home Page:wwwcamaradebaneiras.ba.gov.br - Ouvidoria: 0800-075-8101


