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EXcELENTísSIlvtO SENHOR PRESIDENTE DA cÂruene

,,tMpLANrAÇÃO DE COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO

couÉotO úuxlCtpel DE epuceÇÃO ocTAVtO MANGABEIRA
FILHO NO LOTEAMENTO RIO GRANDE NESTA CIDADE DE

BARREIRAS - BAHIA.,,

JUSTIFICATIVA

Salientamos a importância da cobertura da quadra poliesportiva do

Colegio Municipal de Aplicação Octávio Mangabeira Filho atenderá as

referidas comunidades Loteamento Rio Grande, Santa Luzia e Vila Nova,

pois a comunidade escolar usa a quadra nos horários de Educação física

como também as crianças, jovens e adultos usa nas horas alternadas com

práticas de esportes e atividades físicas dando mais qualidade vida. A

direção da escola trabalha em cooperaçáo mutua com a população sendo

usaáo o espaço da quadra em ações comunitárias e esportivas.

Executivo MuniciPal o ProntoPelo exposto,
atendimento e
lndicação.

gostaria de solicitar ao
também aos Nobres P e aprovação da Presente

julho de 2022.
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VEREADORES DE BARREIRAS.ESTADO DA BAHIA. 
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O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuições legais e
regimentais, vem requerer a V. Exa que, após deliberação e aprovação do
plónário, seja encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Barreiras a

seguinte lndicação:



CamcarcL futurtícíyaf {e tsarreíras tsA
CNPJ: 16.25 6.893 /0001 -70

ExcELENTíssttvto SENHoR pRESTDENTE DA cÂuena DE
VEREADORES DE BARREIRAS.ESTADO DA BAHIA.

O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuiçÕes legais e
regimentais, vem requerer a V. Exa que, após deliberação e aprovação do
Plenário, seja encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Barreiras a
seguinte lndicação:

!âmara Municínal-ce u

DAR APOIO OS PRATICANTES DE CAMINHADA NO PARQUE
MULTIUSO DOM RICARDO WEBERBERGER NESTA CIDADE DE
BARREIRAS . BAHIA."

JUSTIFICATIVA

Salientamos a importância da disponibilização de técnicas de enfermagem
para dar apoio os praticantes de caminhada no parque multiuso Dom
Ricardo Weberberger, as profissionais de saúde dar apoio no sentido de
aferir a glicemia e pressão arterial dos praticantes de caminhada neste
referido parque, grande pade dos usuários são aqueles que procuram
espontaneamente fazerem caminhada ao ar livre, sendo difícil identificar o
perfil de saúde de cada usuário.

Pelo exposto, gostaria de solicitar ao
atendimento e também aos Nobres Pr

lndicação.
da

Sala das essões, 05 de julho de

Municipal o pronto
presente

ILHO
- Repu nos

1.353 - Bairro São Miguel -Tel: (77) 3611-9600 I (77\ 36ll-9628

UE
[,

Home Page: www.camaradebaneiras.ba. gov.br' Ouvidoria: 0800-075-8 1 0 I

- ' ç7{*'r
"DtsPoNtBtLtzAçAo DE TECNTCAS DE ENFERMAGEM qARA


