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ExcETENTísstMo SENHoR pREStDENTE DA CÂMARA DE vEREADoRES DE

BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA.

O vereador Francisco Bezerra Sobrinho, no uso de suas atribuições legais e
regimentais, vem requerer a V. Ex. que, após deliberação e aprovação do plenário, seja

encaminhada a Exmo. Sr. Prefeito a seguinte indicação:

"Que Seja Feito uma cobertura na Quadra PoliespoÉiva Jorge Adalberto,
No Bairro Vila Amorim, Neste Municipio".

JUSTIFICATIVA

A referida quadra necessita de um espaço que ofereça melhores
condições aos moradores que praticam esportes, em especial as crianças e
adolescentes. O esporte é reconhecido não só por trazer beneficios a saúde,
como também serve para instigar as pessoas, a cooperação, ao trabalho em
grupo e superação de desafios.

Por isso, se faz necessária a instalação dessa cobertura, para que sejam
proporcionadas melhores condições, para à realização dos jogos e outras
atividades físicas, principalmente em dias chuvosos e de muito sol. Com essa
quadra coberta, as oportunidades de desenvolvimentos das atividades físicas
serão muito mais vantajosas e propicia aos atletas.

Solicitamos brevidade no atendimento já que há muito tempo sofremos
com a falta da realizaçáo desse serviço.

Sala das sessões, 29 de Novembro de 2021 .
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excrlerurísstMo sENHoR pREStDENTe oR cÂrueRA DE vEREADoRES DE

BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA.

O vereador Francisco Bezerra Sobrinho, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem

requerer a V. Ex. que, após deliberação e aprovação do plenário, seja encaminhada a Exmo.

Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

"Que seja feito o serviço de pintura do muro da Escola Luzia Gonçalves, no
Bairro Santo Antônio, neste Município."
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JUSTIFICATIVA

O referido muro, necessita com urgência de uma pintura, pois o mesmo
encontra-se desgastado e com isso acaba dando um aspecto de abandono, o
que visualmente não é bom para a escola. Nossas crianças merecem uma
escola bem cuidada e com boa aparência, pois passam parte do seu dia nesse
local

Essa pintura também servirá como identificação desta unidade escolar,
pois uma parte do muro, é usada para colocar o nome da escola.

Solicitamos brevidade no atendimento, pois há tempos sofremos com a
falta desse serviço.

Sala das sessÕes, 29 de Novembro de 2021.
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rxceuerutísstMo SENHoR pRESTDENTT oa cÂruaRA DE vEREADoRES DE

BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA.

O vereador Francisco Bezerra Sobrinho, no uso de suas atribuiçÕes legais e

regimentais, vem requerer a V. Ex. que, após deliberação e aprovação do plenário, seja
encaminhada a Exmo. Sr, Prefeito a seguinte indicação:

"Que Seja ConstruÍdo Uma Quadra PoliespoÉiva com cobertura na Comunidade
Boa Sorte ll, Neste Município"

JUSTIFICATIVA
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A população desta comunídade, possui uma carência de alternativas de esporte
e lazer para as crianças e adolescentes. A construção da quadra de esportes sem
dúvida, é de extrema relevância social para a comunidade escolar e para os benefi-
ciários uma vez que proporcionará aos mesmos a criação de novas opçÕes de ativi-
dades esportivas como também de lazer, a mesma contribuirá para fortalecer os va-
lores construtivos como: companheirismo, auto controle, respeito às regras, auto su-
peração, e controle dos impulsos negativos e agressividade.

Essa reivindicação é uma solicitação clamante da comunidade daquela locali-
dade. Portanto peço a construção da mesma, pois a comunidade abriga inúmeras
crianças e, é nossa a responsabilÍdade dar uma melhor qualidade de vida aos cida-
dãos, oferecendo uma estrutura com acomodaçÕes saudáveis para a prática de atí-
vidades físicas e recreativas.

Solicitamos brevidade no atendimento já que a muito tempo sofremos com a
falta da realizaçáo deste serviço.

Sala das sessões, 29 de Novembro de 2021
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