
 

 

 

 

 

 

 

 

Estado do Ceará 
Câmara Municipal de Barbalha 

Rua Sete de Setembro, 77 – Centro – CEP 63 180 000 
Fone (0**88) 3532 3316. 

 
 

Requerimento Nº 354/2022 
 
EXELENTÍSSIMO SENHOR ODAIR JOSÉ DE MATOS, PRESIDENTE DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE BARBALHA  

 

Requer que seja enviado ofício ao Secretário 

de Esporte e Juventude, com cópia ao Prefeito 

Municipal, solicitando que seja feito o 

arrendamento de um terreno localizado no 

sítio correntinho para que seja construído um 

novo campo de futebol para os desportistas 

daquela localidade, ao mesmo tempo, solicito 

que seja liberado as máquinas do município 

para fazer o serviço construção do referido 

campo de futebol. Destaco que é necessário a 

urgência do serviço pelo motivo da 

comunidade não contar com um campo 

disponível para as práticas de futebol, pois o 

campo que era usado ficou impossibilitado 

dos jogadores continuar com suas práticas 

esportivas naquele local. 

 

O(A) Vereador(a) abaixo signatário, no uso de suas atribuições legais e na forma 

regimental, vem respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, após ouvido o 

Plenário desta Casa, REQUERER que seja enviado ofício ao Secretário de 

Esporte e Juventude, com cópia ao Prefeito Municipal, solicitando que seja feito 

o arrendamento de um terreno localizado no sítio correntinho para que seja 

construído um novo campo de futebol para os desportistas daquela localidade, ao 

mesmo tempo, solicito que seja liberado as máquinas do município para fazer o 

serviço construção do referido campo de futebol. Destaco que é necessário a 

urgência do serviço pelo motivo da comunidade não contar com um campo 

disponível para as práticas de futebol, pois o campo que era usado ficou 

impossibilitado dos jogadores continuar com suas práticas esportivas naquele 

local. 

 

Nestes Termos.  

Pede e Aguarda Deferimento.  

 

Salas das Sessões da Câmara Municipal de Barbalha, Estado do Ceará, aos 22 de 

Agosto de 2022. 

 

ANTONIO HAMILTON FERREIRA LIRA 

Vereador(a) do PDT 
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