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ExcElENrissrruo sENHoR pREStDENTE, oR cÂruaRA DE vEREADoRES
DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA.

I

O vereador abaixo assinado, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

vem requerer a V.Exm. Que, após deliberação e aprovação do plenário, seja

encaminhado ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, a seguinte indicação:

..REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA
BAIRRO BARREIRAS I, NESTE MUNICÍPIO."

COM COBERTURA, NO

âmaÍa MuniciPal de8arretras' r,,

Protocolo no

Êm&Ll
Justificativa

A educação física praticada é de muita importância para um desenvolvimento
mais saudável, tanto físico como psíquico das pessoas. A falta da prática de
esportes, segundo os especialistas, aumenta os riscos de doenças, provocada
pelo sedentarismo. No entanto, tendo em vista que para tal prática de esporte,
necessita de local coberto, protegendo de doenças provocadas pela exposição
ao sol. Alem de diversos casos prejudiciais à saúde detectada em função da
exposição excessiva aos raios solares, inclusive com possíveis suspeitas de
casos de câncer de pele, dentre outros.

Portanto peço a cobertura da mesma, sendo que os j um espaço
coberto, para tal prática, sendo responsabilidade do municí
nossos jovens e crianças que são o futuro desta cidade.

Apr
dia:

zelar dos

Sala das SessÕes, em 23 de Junho de2020. J 0rt

srLMA #Ià^ALVES
Vereadora- Republicanos
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ExCELENT|SSIMO SENHOR PRESIDENTE, oa CÂuaRA DE VEREADORES

DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA.

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

vem requerer a V.Exm. Que, apos deliberação e aprovação do plenário, seja

encaminhado ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, a seguinte indicação:

"RECUPERAÇÃO ASFALTTCA DA RUA JORGE AMADO, BAIRRO NOVO

HORIZONTE, NESTA CIDADE."

' Justificativa

E de suma importância para as comunidades a qualidade de vida na

trafegabilidade de veiculos e pedestres em boas condiçÕes. A rua citada acima,

precisa urgente de pavimentação asfáltica, pois se encontra em condiçÕes

precárias de tramitação, agravando ainda mais nos tempos chuvosos. Os

moradores que utilizam dessa rua estão cansados de reivi melhorias

e pedem a solicitação desse anseio. Âpr
dia:

pora,4rl.l.

Sala das SessÕes, em 23 de Junho 2020.

, SILMA N"&*ALVES
Vereadora- Republicanos
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ExcELENrisstruo SENHoR PRESIDENTE, oa cÂuaRA DE VEREADoRES

DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA.

O vereador abaixo assinado, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

vem requerer a V.Exm. Que, apos deliberação e aprovação do plenário, seja

encaminhado ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, a seguinte indicação:

,.QUE SEJA FEITA A PAVTMENTAçÃO ASFÁLTICA EM TODAS AS RUAS

DO BAIRRO VILA NOVA, NESTA CIDADE.!'

Justificativa

E de suma importância para as comunidades a qualidade de vida na

trafegabilidade de veiculos e pedestres em boas condições. As ruas acima

indicadas, necessitam de pavimentação asfáltica. Os moradores que utilizam

dessas ruas reivindicam por melhorias e pedem a solicitação desse anseio.

Sala das SessÕes, em 30 de junho de 2020.

SILMA PWHÀ'.'ES
Vereadora- Republicanos
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