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exceleuríssttttto sENHoR PRESIDENTE DA cÂrrlam DE

VEREADORES DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuiçÕes legais e
regimentais, vem requerer a V. Exa que, apÓs deliberação e aprovação-do
Plenário, se.ia encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, JOAO
BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO a seguinte lndicação:

"cousrnuÇÃo DA QUADRA PoLIESPoRTIvA No PovoADo MATA DA
CACHOÉIRA, ZONA RURAL DESTE ItIUItICíPIO

Àp

JUSTIFICATIVA

Essa é uma solicitação clamante da comunidade, portanto

construção da mesma, pois a comunidade abriga inÚmeras criança§ e

nossa a responsabilidade de dar uma melhor qualidade de vida aos

cidadãos, também será uma opção de lazer, oÍerecendo uma estrutura

com acomodaçÕes saudáveis para a prática de atividades físicas e

recreativas. para população daquele local, que esperam ansiosamente por

esta obra realizada.

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

e também aos Nobres Pares a aprovação da presente, indicação

Sala das Sessões, em 28 de janeiro de 2021 .
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YURE RAMOÍ{ÍÓA SILVA CUNHA
VEREADOR - MDB
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EXcELENTíSSIruO SENHOR PRESIDENTE DA CÂmanA DE

VEREADORES DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuiçÕes legais e
regimentais, vem requerer a V. Ex" que, apos deliberação e apro'açA"dl
plénário, seja encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, JOAO

BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO a seguinte lndicação:

YURE -ú^..LVA cuNHA
VEREADOR - MDB

c,CONSTRUçÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NO POVOADO

SAMBAIBA."

JUSTIFICATIVA

Essa é uma solicitação clamante da comunidade, portanto

construção da mesma, pois a comunidade abriga inúmeras crianças\ é
nossa a responsabilidade de dar uma melhor qualidade de vida aos

cidadãos, também será uma opção de lazer, oferecendo uma estrutura

com acomodações saudáveis para a prática de atividades fisicas e

recreativas. para população daquele local, que esperam ansiosamente por

esta obra realizada.

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

e também aos Nobres Pares a aprovação da presente, indicação

Sala das SessÕes, em 28 de janeiro de 2021.

Àp
Cia:
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ExcELENTísSIlvto SENHOR PRESIDENTE DA cÂUene DE

VEREADORES DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuições legais e
regimentais, vem requerer a V. Exa que, apos deliberação e apro'aç1,*
plãnário, seja encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, JOAO

BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO a seguinte lndicação:

66CONSTRUçÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NO POVOADO OO SÃO

VICENTE.''

JUSTIFICATIVA

Essa é uma solicitação clamante da comunidade, portanto peçd

construção da mesma, pois a comunidade abriga inúmeras crianças e ê

nossa a responsabilidade de dar uma melhor qualidade de vida aos

cidadãos, também será uma opção de lazer, oferecendo uma estrutura

com acomodações saudáveis para a prática de atividades físicas e

recreativas. para população daquele local, que esperam ansiosamente por

esta obra realizada.

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

e também aos Nobres Pares a aprovação da presente, indicação

Sala das SessÕes, em 29 de janeiro de 2021.

YURE

o itas.:.

Oru ON SILVA CUNHA
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