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ExcELENTísstnao sENHoR pREstDENTE DA
VEREADORES DO IVIUTTICíPIO DE BARREIRAS/BA.

A Vereadora abaixo assínado no uso de suas atribuiçÕes legais e regimentais,
vem requerer a vossa Excelência que, após deliberação e aprovação do
Plenário, seja encaminhada ao Excelentíssimo sr. prefeito Municipal a seguinte
indicação:

"lndica que seja construída uma praça poriesportiva no Bairro cidade
Nova, na cidade de Barreiras/BA.,,

Justificativa

A construção de uma quadra poliesportiva, na área indicada, incentivará o
esporte, atividades físicas e recreativas entre todos os moradores,
principalmente as crianças. As crianças brincam na rua, expostas a riscos de
acidentes e sociais. Então pedimos que a prefeitura cotoque em seu
planejamento a construção de uma quadra poliesportiva, buscando parcerias e
recursos estaduais, para atender ao pedido da popuração".

Sala das Sessões, 07 de abril de 2022.
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exceteutíssllvro sENHoR pREstDENTE DA
VEREADORES OO TI,IUUICíPIO DE BARREIRAS/BA,

A Vereadora abaixo assinado no uso de suas atribuições regais e regimentais,
vem requerer a Vossa Excelência que, após deliberação e aprovação do
Plenário, seja encaminhada ao ExcerentÍssimo sr. prefeito Municipar a seguinte
indicação:

"lndica que seja feita a manutenção da estrada na entrada povoado
Mucam bo. "

Justificativa

A entrada da estrada que dá acesso ao povoado Mucambo, encontra em
péssima condiçáo de ser trafegada. A via está destruída, com muito buraco. A
sítuação piora quando chove, pois fica praticamente íntransitável. Os
moradores estão cansados de recramar da má conservação das estradas e
cobrar uma solução. portanto, em nome de moradores e trabalhadores, sem
falar dos produtores que precisam escoar suas produçÕes, solicitamos que seja
feita a manutenção o mais rápido possível.

Sala das SessÕes, 07 de abril de2022.
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