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ExcELENlísstruo sENHoR pRESTDENTE DA cÂmane DE
VEREADORES DE BARREIRAS.ESTADO DA BAHIA.

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

"REVtrALrzaçÃo DA prsrA DE SKATE, LocALtzADA No PARQUE Novo
TEMpo, AVENTDA MAIA, BATRRo sÃo peoRo, NESTE MuNtcÍpto oe
BARREIRAS.BA".

JUSTIFICATIVA

A manutenção e reforma da pista de skate localizada no endereço acima citado,

é de suma importância, pois diminuirá os riscos de acidentes, sendo medida que

busca garantir a segurança de todos que utilizam o espaço.

Pelo exposto, gostaria de solicitar ao Executivo Municipal o pronto atendimento

e também aos Nobres Pares a aprovação da presente, indicação.

Sala das Sessões, em 15 de junho de 2021
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ExcELENTíssrruo sENHoR pRESIDENTE DA cÂruenn DE
VEREADORES DE BARREIRAS.ESTADO DA BAHIA.

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

"TRocA oe uÂutpADAS, Do posrE LocALIzADo NA PtsrA DE sKATE
No pAReuE Novo rEMpo, AVENTDA MAIA, BAtRRo sÃo peoRo, NESTE
uurutcÍpto DE BARRETRAS".

JUSTIFICATIVA

A troca de lâmpadas no referido local, diminuirá os riscos de acidentes e

proporcionará uma melhor iluminação para população que utiliza o espaço para

prática de esportes, sendo medida que busca garantir a segurança de todos que

transitam o Parque Novo Tempo.

Pelo exposto, gostaria de solicitar ao Executivo Municipal o pronto atendimento

e também aos Nobres Pares a aprovação da presente, indicação.

Sala das SessÕes, em 15 de junho de 2021
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