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EXCETEruTíSSITTIIO SENHOR PRESIDENTE DA CÂTIIANA DE
VEREADORES DE BARREIRAS ESTADO DA BAH!4.

O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuiçôes 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:

"Construção da Quadra Poliesportiva que contemple academia ao ar
livre e parquinho infantil na comunidade do Mucambo."

JUSTIFICATIVA
de BâÍÍêiÍâç.P.

que a atividade física é de muita importância para um
desenvolvimeifto mais saudável, tanto físico como psíquico. A falta da
prática de esportes, segundo os especialistas, aumenta os riscos de
doenças, provocada pelo sedentarismo. Essa reivindicação é uma
solicitação clamante da comunidade.

Portanto peço a construção da mesma, pois a comunidade abriga
inúmeras crianças e é nossa a responsabilidade de dar uma melhor
qualidade de vida aos cidadãos, oferecendo uma estrutura com
acomodaçÕes saudáveis para a prática de atividades físicas e recreativas.

làudas Sessões, em 12 de janeiro de 2021 .

ROD

ssão.do

VEREADOR - DEM
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excelenríssrvto SENHoR pRESTDENTE DA cÂmana DE
VEREADORES DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

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

"CONSTRUÇÃO OT UMA PRAÇA COM ACADEMIA AO AR
LIVRE E PARQUINHO INFANTIL NA COMUNIDADE DE

GAMELEIRA."

JUSTIFICATIVA

comunidade.
reivindicação é uma solicitação clamante da

Portanto peço a construção da mesma, pois a
comunidade abriga inúmeras crianças e é nossa a responsabilidade de dar
uma melhor qualidade de vida aos cidadãos, oferecendo uma estrutura
com acomodações saudáveis para a prática recreativas.

em 12 de janeiro de de 2021.

VEREADOR - DEM
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exceuerurísstnao sENHoR pRESTDENTE DA cÂntllRl DE
VEREADORES DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

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

"REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO MUCAMBO DE BAIXO, E
INSTALAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE E PARQUINHO

INFANTIL."
Àpr
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JUSTIFICATIVA

reivindicação é uma solicitação clamante da
comunidade. Pàrtanto peço a revitalizaçâo da mesma, pois a comunidade
abriga inúmeras crianças e é nossa a responsabilidade de dar uma melhor
qualidade de vida aos cidadãos, oferecendo uma estrutura com

acomodaçôes saudáveis para a prática de atividades recreativas.

Sala das Sessões, em 02 de fevereiro de 2021.

IRA SILVA
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