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EXcELENriSstlrltO SENHOR PRESIDENTE DA CÂUnne DE VEREADoRES DE

BARREIRAS - ESTADO DA BAHIA

rruotcaÇÃo

O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuiçÕes legais e regimentais,

vem requerer a v. Ex," que apos análise e aprovação do plenário seja

encaminhado ao Exmo. senhor Prefeito a seguinte indicação:

A CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO NO BAIRRO SANTA LUZIA.

JUSTICATIVA

É grande a necessidade da construção de um centro esportivo no.bairro Santa

[riir, trata se do maior bairro de Barreiras, onde serão realizados todos os

eventos do bairro e circunvizinhos, abrangendo todas as famílias que não tem

nenhum tipo de assistência na área de esporte ou lazer, permitindo 
-assim 

que as

noSSaS crianças e jovens tenha acesso ao futebol, basquete, voleibol' natação'

aulas de capóeiras,ludô, apresentação de quadrilhas, e outros, com toda estrutura

necessária que tal obra requer'

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

tambem aos Nóbres Pares a aprovação da presente indicação.

Sala de sessÕes em 27 de Janeiro de 2021 '

Vereador- MDB- Vice Presidente
i\pro
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exceleurísstMo sENHoR PREsIDENTE oa cÂnaaRa DE vEREADoRES DE

BARREIRAS - ESTADO DA BAHIA

tttotcnçÂo

OVereadorabaixo-assinado,nousodesuasatribuiçõeslegaiseregimentais'
,". ,"qu"r", a V. Ex.a que após análise e aprovaçáo do plenário seja

encaminhado ao Exmo. Senhor Prefeito a seguinte indicação:

A pAVtMENTAçÃo esrÁncA DAS RUAs Do PovoADo rATU

JUSTICATIVA

A pavimentação asfáltica das referidas ruas se faz necessária' os moradores

sofrem constantemente com a lama no período das águas e com a poeira no

período de estiagem, ocasionando problemas de saÚde e também prejudica a

trafegabilidade.

Outromotivoémelhorarainfraestruturadanossacidade'oferecermelhores
condiçÕes de vida p"r". pôp,t"ção, e também contribuir para o desenvolvimento

econômico e social do local.

Pelo exposto, gostaria de solicitar ao- Executivo Yyltltl
também aos Nõbres Pares a aprovaçáo da presente

irPr91

de 2021 .

o pronto atendimento e

de sessõEíem 27 de
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exceueurissluo sENHoR PREsIDENTE oa cÂmeRe DE vEREADoRES DE

BARREIRAS - ESTADO DA BAHIA

rruorcncÃo

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

vem requerer a V. Ex.a que após análise e aprovaçâo do plenário seja

encaminhado ao Exmo. Senhor Prefeito a seguinte indicação:

A pAVtMENTAçÃO lSrÁrtCl DA RUA MACHADO DE ASSIS, NO BAIRRO Rl-O GRANDE.

r ^-^,-adtv e ÍÍl fesgã-q i.i '-tÀp
Cia:

JUSTICATIVA

A pavimentação asfáltica da referida rua se faz necessàÍá, os morad(

constantemeÂte com a lama no perÍodo das águas e com a poeira no

estiagem, ocasionando problemas de saúde e também prejudica a trafegabilidade.

Outro motivo é melhorar a infraestrutura da nossa cidade, oferecer melhores

condiçôes de vida para a população, e também contribuir para o desenvolvimento

econômico e social do local.

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

tambem aos Nobres Pares a aprovaçáo da présente indicaçáo.

Sala de sessôesem27 de Janeiro de2021 .
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Vereador- MDB- Vice Presidente
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