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ExcELENTísstrrro SENHoR pRESTDENTE DA cÂrrlana oe
VEREADORES DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA.

O vereador Francisco Bezerra Sobrinho, no uso de suas atribuições legais e
regimentais, vem requerer a V. Ex. que, após deliberação e aprovação do
plenário, seja encaminhada a Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte

indicação:

"Glue seja feito com Urgência o serviço de Limpeza
Patrolhamento nos Campos de futebol dos bairros Buritis
Município." 
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JUSTIFICATIVA

A presente indicação tem por objetivo atender as
pelos moradores estes bairros, haja vista que os campos necessitam de
limpeza urgente. O serviço a ser realizado é de suma importância para oferecer
boas condições de uso aos moradores e visitantes que usam estes campos
frequentemente para praticar atividades físicas e jogar futebol.

Solicitamos brevidade no atendimento já que a muito tempo sofremos com
a falta da realização deste serviço.
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ExcELENlÍssrrrlo sENHoR pRESTDENTE DA cÂuane DE vEREADORES DE

BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA.

O vereador Francisco Bezerra Sobrinho, no uso de suas atribuições legais e

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

seja encaminhada a Exmo. Sr. Prefeito a seguinte indicação:

,,Construção de uma Praça Pública com Academia ao Ar livre, no Bairro
Cascalheira, neste MunicíPio."

JUSTIFICATIVA

Visando proporcionar um espaço que permita a circulação e a realização de

atividades físicas, bem como um espaço para lazer e ponto de encontro dos
moradores, com uma iluminação adequada, garantindo a segurança e bem-estar da
população e visitantes do bairro cascalheira. Atendendo assim de forma satisfatÓria

os anseios da comunidade, podendo garantir o bem-estar da população, ampliando

as condições de lazer dos munícipes, lhes proporcionando um espaço arborizado
com paisagismo adequado.

Soticitamos brevidade no atendimento já que a muito tempo sofremos com a falta

da realização deste serviço.
Sala das sessões, 30 de março de 2022.
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