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ExcELENrissrruo SENHoR pRESTDENTE DA cÂmnnt DE vEREADoREs
DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

o vereador que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais e

regimentais vem requerer a v. Exa. que apos a deliberação e a aprovação do

Plenário, seja encaminhada ao Exmo. sr. Prefeito Municipal, JoÃo BARBoSA

DE SOUZA SOBRINHO a seguinte indicação:

"ooaçÃo DE uM TERREN? No RESTDETâAL ALqHAVILLE, qARA

coNsrRuçÃo DA SEDE DA ÁSSOCTÁ çAO DE MORADORES DO

BAIRRO".

Justificativa

A lndicação para Doação de um Terreno no Residencial Alphaville, para

Construção da sede da Associação de Moradores do Bairro em questão é de

suma importância, visto a mesmas exercem um papel extremamente

importante dentro da esfera política e social. Além de ser uma forma de

unir forças para reivindicar direitos, essas iniciativas também podem

contribuir para tornar a vida em comunidade ainda mais prazerosa.

Ademais, as Associações são instrumentos que os moradores do bairro

possuem para dar "voz" as suas necessidades, assim coino, definir de forma

coletiva as prioridades do Bairro, como segurança, transportes, recolhimento de

Cânara u
ojrrRro

lixo, posto de saúde, escolas, creches, pavimentação, iluminaçâo entre
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Dessa forma, a Associação de Bairro busca solucionar problemas e

gerenciar o dia a dia do Bairro, frente a necessidades sociais,

educacionais, de saúde, saneamento e segurança dos moradores. Em

geral, os representantes trabalham em conjunto com a§ autoridades locais

para melhorar as condições de vida dos moradores.

Desse modo, cumpre destacar a importância desta ação, para melhoria da

infraestrutura da nossa cidade, oferecer melhores condiçÕê's de vida paru a

População, e também contribuir para o desenvolvimento econômico e social do

local.

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

e também aos Nobres Pares a aprovação da presente lndicação.
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