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ExcELENTtssírtlo7 seuron PRESIDENTE DA cÂuana DE

VEREADORES DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

o vereador abaixo assinado no uso de suas atribuições legais e regimentais

vem requerer a V. Exu. que após a deliberação e a aprovação do plenário' seja

encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

,,construção de uma Praça Pública com Academia ao Ar Livre no espaço

público ao lado do SAMU no Bairro Antônio Geraldo, neste município de

Barreiras - BA".

Justificativa

osmoradoresdoBairroAntônioGeraldohámuitosanosanseiampor

umespaçodelazerebem-estarquesejadequalidade.Porissoafimdecriar

mecanismos para a execução deste tão sonhado projeto, este Vereador indica

à Prefeitura uma possível solução: a construção de uma Praça Pública com

academia ao ar livre, área de convivência, recreação e lazer '

Esse é um projeto importantÍssimo para os moradores que serão

beneficiados. será o inÍcio de um novo conceito de praça. construir o primeiro

espaço voltado para o lazer e bem-estar já que o bairro não possui nenhuma

praça. A construção da mesma, com toda estrutura, seria de grande

importância para a populaçáo do Baino Antônio Geraldo e bairros adjacentes,

servindo de ponto de encontro dos moradores.
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Seria também uma opção de lazer para os moradores daquele bairro,

além de embelezar e dar vida aquele terreno, que hoje, está desocupado.

Todos sabem da importância do bom relacionamento humano e uma praça

com um ambiente agradável seria um fator importante para isto.

Sala das sessÕes, 27 de Fevereiro de 2019.
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JOÃO FEL{PE DE MELO LACERDA

VEREADOR . PTB
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