
Cârnara Jvlurtícíyaf 6e tsarreíras - tsA
CNPJ: 16.25 6.893 / 0001 -7 0

excelenrisslMo sENHoR PRESIDENTE oa cÂulnl DE vEREADoRES

DE BARREIRAS-ESTADO DA BAHIA'

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

VemrequereraV.Ex.aque,apósdeliberaçãoeaprovaçãodoPlenário,seja

encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, a seguinte lndicação:

"Construçâo de campo de futebol/arena society no Povoado Nova Vida'

região do Rio Branco, zona rural deste municipio"'

do em

JUSTIFICATIVA

Em atendimento as necessidades dos moradores' que a

atividade fÍsica é de muita importância para um desenvolvimento saudável,

físico quanto psíquico e as crianças e jovens que ocupam-se de atividades

esportivas não ficam expostas a violência, drogas e a marginalização'

É imprescindÍvel estimular a prática de esportes no município' oferecendo

condiçôes de lazer aos moradores das comunidades rurais'

Sala das Sessões, 02 de fevereiro de2021'
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EXCELENTÍSSIwIO SENHOR 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. Ex.a que, apos deliberação e aprovação do Plenário, seja

encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, a seguinte lndicação:

,,construção de campo de futebollarena society no Povoado Liberdade,

regiãodoRioBranco,zonaruraldesfemunicípio,,.

JUSTIFICATIVA

Em atendimento aS necessidades dos moradores' Sabemos que a p

atividade física é de muita importância para um desenvolvimento saudável,

físico quanto psíquico e as crianças e jovens que ocupam-se de ativi

esportivas não ficam expostas a violência, drogas e a marginalizaçáo'

É imprescindível estimular a prática de esportes no município, oferecendo

condiçÕes de lazer aos moradores das comunidades rurais.

Sala das SessÕes, 02 de fevereiro de 2021'
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