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EXCELENTÍSSIUIO SENHOR PRESIDENTE DA CÂTUARA DE VEREADORES DE

BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

A vereadora que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais vem

requerer a V. Ex". qrà 
"pO. 

a deliberaçáo 
" " 

aprovação do Plenário' seja encaminhada

ao Exmo .Sr. Prefeito Municipat, Uoáá Barüosa de Souza Sobrinho a seguinte

indicação:

..coNSTRUçÃo DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO BATRRO

VILA DULCE"

Justificativa

ApresençadeumaquadrapoliesportivanobairroVilaDulceéde
fundamental importância para garantir o desenvolvimento de crianças e

adolescentes.

com isso indicamos a construção de uma Quadra Poliesportiva no Bairro vila

Dulce na ciOade de Barreiias-Ba. A quadra pode viabilizar gincanas'

competições, escolinhas para 
"rport"t 

específicos em modalidade e promoção

de eventos.

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

etambémaosnobresparesaaprovaçãodapresenteindicação'

Sala das Sessões em, 30 de novembro de 2021'
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ExcELENTÍsslwto SENHoR PRESIDENTE DA cÂmann DE vEREADoRES DE

BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

A vereadora que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais vem

requerer a V. Exa. que após a deliberação e a aprovação do Plenário, seja encaminhada

ao Exmo .Sr. Prefeito Municipal, João Barbosa de Souza Sobrinho a seguinte

indicação:

'INDICAÇÃO QUE SEJA REALIZADO UM ESTUDO E
RESOLVIDO O PROBLEMA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
NOS BAIRROS PERIFÉruCOS DE BARREIRAS"

Justificativa

Sabemos que a iluminação pública é um serviço essencial à qualidade de vida
da população, nos bairros da nossa cidade, permitindo que a comunidade
desfrute plenamente dos espaços públicos e vias de trânsito no período noturno,
a falta de iluminação facilita ações ilícitas e criminosas colocando em risco a
segurança e a integridade das comunidades.

Esta vereadora foi procurada por moradores de vários bairros, e visitott locais,

constatando a necessidade de melhorias necessárias em caráter de urgência.

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, 07 de dezembro de 2021.
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