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ExcELENTÍsslrrllo SENHoR pRESTDENTE DA cÂrrllane DE vEREADoRES
DE BARREIRAS.ESTADO DA BAHIA.

Os Vereadores abaixo-assinado, no uso de

regimentais, vêm requerer a V. Ex.a que, após

Plenário, seja encaminhada ao Exmo. Sr. prefeito

Souza Sobrinho, a seguinte lndicação:

suas atribuiçÕes legais e
deliberação e aprovação do

Municipal João Barbosa de

"Que seia disponibilizada a l.lnidade Móvet da Secretaria Municipat de
Saúde para atendimento aos moradores do Povoado Mata da Cachoeira,

zona rural desÍe município',.

JUSTIFICATIVA

Em atendimento às demandas dos moradores da comunidade da zona rural que

ainda não possui Unidade Básica de Saúde (UBS) ou Posto de Saúde da Família
(PSF), proporcionando atendimento humanizado rápido e eficiente.

Sala das Sessões, 09 de fevereiro de 2021.

YURE DA SILVA

Vereador - MDB

Avenida CléristonAndrade, 1.353 - Baino São Miguel - Tel: (77) 3611-9600 - Foneilax: (77)3611-9628
Home Page: www.camaradebarreiras.ba.gov.br Ouvidoria: 0800-075-810I

Câmara Municipal de Barreii o,



Carnnra Jvlurtíryof [e Barreíras BA
CNPJ: 16.256.893 /000 I -7 O

ExcELENTíssrnao SENHoR pRESTDENTE DA cÂruanl DE vEREADoRES

DE BARREIRAS.ESTADO DA BAHIA.

Os Vereadores abaixo-assinado, no uso de suas atribuições legais e

regimentais, vêm requerer a V. Ex.a que, após deliberação e aprovação do

Plenário, seja encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal João Barbosa de

Souza Sobrinho, a seguinte lndicação:

"Construção de campo de futebol/arena society no Povoado Lamarão,

região do Rio Branco, zona rural desúe municínig{rra 
Municipalde^Barrerras - Dr.

protocolo no "JbLt

JUSTIF!CATIVA

Em atendimento as necessidades dos moradores. Sabemos que a prática de

atividade física é de muita importância para um desenvolvimento saudável, tanto

físico quanto psíquico e as crianças e jovens que ocupam-se de atividades

esportivas não ficam expostas a violência, drogas e a marginalizaçáo.

E imprescindível estimular a prática de esportes no município, oferecendo

condiçÕes de lazer aos moradores das comunidades rurais.

Sala das Sessões, 02 de fevereiro de 2021.

@,\
YURE RAMOl.l DA SILVA CUNHA

Vereador - MDB
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