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ExcELENTíssrmo SENHoR pRESIDENTE DA cÂmnnn DE vEREADoRES
DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

O vereador que abaixo subscreve, no uso de suas atribuit'oes legais e

regimentais vem rêquerer a V. Et'. que após a deliberação e a aprovação do

Plenário, seja encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, JOÃO BARBOSA

DE SOUZA SOBRINIIO a seguinte indicação:

*Construção de uma Quadn Polisprtiva,
Holanda, no Conjunto Residencial Buritis,

BA'.

na Escola Valdete Piedade &
nesÍe município de Baneins-

,{iffi.*4q
h','s'itã;ii;'iüfr

A lndicação para construção de uma quadra Poliesportiva no referido residencial

é de suma importância, visto gue a atividade física é fundamental para um

desenvolvimento mais saudável, tanto físico como psíquico das crianças adultos

e idosos. A falta da pratica de esportes, segundo os especialistas, aumenta os

risco de doenças, provocada pelo sedentarismo.

Com uma quadra poliesportiva, a mmunidade em questão poderá realizar suas

atividades física, tanto em dias cfruvosos como em dias ensolarados e de alta
temperatura, ficando todos protegidos da ação do tempo.

Ademais, o esporte se destaca como elemento de integração social, viabiliza o
incentivo a pÉtica esportiva, cria um artifício de valorizaçáo da autoestima

formaçáo pessoal, distanciando definitivamente das drogas e outn gue
persistem ao redor de nossa sociedade.
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pessoal de cada cidadâo, incentivando-os à educação e melhori{de sua
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Portanto, o objetivo da construçáo da quadra em questão ê Íazer com quê as
crianças, jovens e adultos da comunidade possam praticar as mais diversas
modalidades de esporte, provendo assim a recreação e a formação esportiva.

Desse modo, cumpre destacar a importância desta ação, para melhoria da
infraestrutura da nossa cidade, oferecer melhores condições de vida para a
Populaçáo, e também contribuir para o desenvolvimento econômico e social do
local.
Pelo exposto, gostaria de solicitar ao Executivo Municipal o pronto atendimento
e também aos Nobres Pares a aprovação da presente lndicação.

Sala das Sessões em, 30 de Junho de2O2O.
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