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ExcELENTíSStutO SENHOR PRESIDENTE DA cÂmem DE vEREADORES DE

BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

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

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

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

indicação:

..69NSTRUçÃO DE UMA PRAçA SUSTENTÁVEU E UMA QUADRA

POLIESPORTIVA NO BAIRRO VILA RICA" -âmara Municrpatoe.bqrretras - b,

Justificativa

pode-se verificar que o lazer se destaca nas necessidades sociais, pois ele

proporciona ao cidadão momentos de descontração e socialização com outros

indivíduos, principalmente em espaços como parques públicos, praças e
q uad ras poliesPortivas.

Com isso indicamos a construção de uma Praça Sustentável de lazer baseado

no conceito socioambiental e uma Quadra Poliesportiva para a prática de

diversos esportes. Sabemos da importância do lazer na sociedade, podendo

realizar a iniegração entre crianças, jovens, adultos e idosos, fortalecendo esse

vínculo familiai, o bairro Vila Ricâ não possui nenhum espaço público destinado

aolazer, por isso o motivo da nossa indicação'

sobre o espaço pÚblico para a construção da praça e da quadra indicamos nas

pr*iriO.desãa'feira livie situada no bairro, onde percebemos uma grande área

pública livre e de fácil acesso para a população'

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, 08 de fevereiro de 2021'

(TETEIA CHAVES)

HELEINA BRAZ DA SILVA

VEREADORA - PP

êgSin.atrlra C,l EUn

Apro.
dia:..
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ExcELENTíssttuo SENHoR pRESTDENTE DA cÂuana 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:

"REFORMA DA PRAçA ANTÔNIO LUTZCHAVES NO BAtRjl.p-^Ií!l=A,-- -''lâihàr-a Fl'uT'icí pa I de

Justificativa

Os espaços sociais com entretenimento são iminentes, pois eles proporcionam
aos cidadãos momentos de socialização com outros indivÍduos, principalmente
em espaços públicos, como praças.

Com isso indicamos a reforma da Praça Antônio Luiz Chaves localizada no bairro
Vila dos Funcionários entre as ruas B e C, para os moradores daquela
comunidade a praça tem uma importância fundamental na história sociocultural
daquela localidade, pois a mesma serve de ponto de encontro de jovens, adultos
e idosos. São realizados eventos beneficentes e culturais como sarais, gincanas
e encontro da melhor idade, por isso a importância de um espaço público
agradáve! e moderno.

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, 09 de fevereiro de 2021. Apr
dia:.

por

TEmHAVES)
HELEINA BRAZ DA SILVA

VEREADORA - PP

Barretras - ur.
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