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ExcELENTíssrruo sENHoR
VEREADORES DE BARREIRAS

PRESTDENTE DA cÂruane DE
ESTADO DA BAHIA.

o Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuiçÕes regais 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:

..COBBRTURA DA QUADRA POLIBSPORTIVA DO BAIRRO BOA
SORTE.''

JUSTIFICATIVA

reivindicações dos moradores do referido bairro,

importância para a
da referída quadra poliesportiva, obra de suma

que ali reside e utílizam a quadra de
esportes, pois proporcionará uma estrutura com acomodações saudáveis,
gerando qualidade de vida e incentivando a prática de esportiva para a
população daquele local que esperam ansiosamente por essa obra
realizada.

Pelo exposto, gostaria de soricitar ao Executivo Município o pronto
atendimento e também aos Nobres Pares a aprovação da presente indicação
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de outubro de 2021.
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ExcELENTíssrrvlo sENHoR pRESTDENTE DA cÂrrllaRa 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, após deliberação e aprovação do
Plenário, seja encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Barreiras a
seguinte lndicação:

O'CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA EM FRBNTE AO GALPÃO DO
BAIRRO BOA SORTE."

JUSTIFICATIVA

Atendendo a solicitação clamante dos moradores, venho por meio

deste solicitar a construção da referida praça, pois o bairro abriga inúmeras

crianças, jovens 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.

Pelo exposto, gostaria de solicitar ao Executivo Município o pronto

atendimento e também aos Nobres Pares a aprovação da presente

indicação.

, em 19 de outubro de 2021
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ExcELENTísslruo SENHoR pRESTDENTE DA cÂrueRe 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 aprovação do
Plenário, seja encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Barreiras a
seguinte lndicação:

"DESOCUPAÇÃO E ADAPTAÇÃO DO cALpÃO OO BATRRO BOA
SORTE."

JUSTIFICATIVA

Em atendimento às reinvindicaçÕes dos moradores do referido bairro,
venho por meio deste solicitar que seja feita a desocupação e adaptação
do galpão do bairro Boa sorte , para que o mesmo seja transformado em
um ginásio de esportes, a obra é de suma importância para a população
que ali reside, pois proporcionará mais opções de lazer, gerando qualidade
de vida e incentivando a prática esportiva para a população daquele local,
que esperam ansiosamente por essa obra realizada.

Pelo exposto, gostaria de solicitar ao Executivo Município o pronto
atendimento e também aos Nobres Pares a aprovação da presente
indicação

Sala das SessÕes, em 19 de outubro de 2021.
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