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BEN.HIR AIRES DE SANTANA
VEREADOR

EXCELENTíSSIwIO SENHOR PRESIDENTE DA CÂtuRRe MUNICIPAL 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 após a deliberação e a aprovação do plenário, seja

encaminhado ao Exmo Sr. Prefeito Municipala seguinte indicação:

"lmplantação da construção de uma praça no Povoado Barreias Sul, com

implantação de um parque infantil, equipamentos de ginástica, arborização e

paisagismo, localizado na zona ruraldesta cidade."

Justificativa

A presente indicação visa atender as inúmeras reivindicações dos moradores do

povoado Barreiras Sul, que estão clamando ao Poder Executivo Municipal através da

sua Secretaria de tnfraestrutura e Serviços Públicos que priorize a implantação da

construção de uma praça no supramencionado povoado. Essa área será um espaço

de convivência e lazer, destinado à integração das pessoas e à melhoria da qualidade

de vida da comunidade. Em tempo, sugerimos também, a implantação de um parque

infantil, arborizaçáo e paisagismo.

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

requer agasalho de legalidade e responsabilidade administrativa.

Sala das sessões, 04 de fevereiro de
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BEN.HIR AIRES DE SANTANA
VEREADOR

ExGELENTÍssIIIIIo SENHoR PRESIDENTE DA cÂnlanl MUNIcIPAL 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 após a deliberação e a aprovação do plenário, seja

encaminhado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

IMeLANTAçÃo oe uM SEMAFoRo No cRUzAMENTo ENTRE A RUA nrtÁnto

FtLHo E A RUA JoANA eucÉuca, LocALtzADAS No BAIRRo sÃo peoRo,

NESTA CIDADE.

Justificativa

Conhecer a legislação de trânsito e exercer a cidadania de forma plena, considerando

ainda que com o entendimento das leis é que passamos a compreender melhor os

nossos direitos e deveres junto à sociedade, venho solicitar a essa casa legislativa que

atenda a reivindicação dos moradores e comerciantes das ruas José Bonifácio e

Doutor Abílio Farias gpara que seja implantado com urgência um semáforo nesse

cruzamento tão perigoso, no qual transitam pedestres e condutores em suas diversas

representações. Vale ressaltar que, e notória a desobediência dos condutores no que

diz respeito aos critérios estabelecidos no artigo 61 do CTB (Código de Trânsito

Brasileiro).

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

requer agasalho de legalidade e responsabilidade administrativa.

Sala das sessóes, O4 de fevereiro de
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BEN.HIR AIRES DE SANTANA
VEREADOR

EXCELENTíSSInAO SENHOR PRESIDENTE DA CÂtuene MUNICIPAL 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 após a deliberação e a aprovação do plenário, seja

encaminhado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

"tmplantação da construção de uma praça no Bairro Loteamento São Paulo, com

implantação de um parque infantil, equipamentos de ginástica, arborização e

paisagismo, nesta cidade."

Justificativa

A presente indicação visa atender as inúmeras reivindicações dos moradores do

Bairro Loteamento São Paulo, que estão clamando ao Poder Executivo Municipal

através da sua Secretaria de lnfraestrutura e Serviços Públicos que priorize a

implantação da construção de uma praça no supramencionado bairro. Essa área será

um espaço de convivência e lazer, destinado à integração das pessoas e à melhoria

da qualidade de vida da comunidade. Em tempo, sugerimos também, a implantação

de um parque infantil, arborização e paisagismo.

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

requer agasalho de legalidade e responsabilidade administrativa.

Sala das sessões, 04 de fevereiro de-
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