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ExcELENTÍsstruo SENHoR pRESTDENTE DA cÂuann DE
VEREADORES DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

A vereadora que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais e

regimentais vem requerer a V. Exa. que após a deliberação e a aprovação do

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

DE SOUZA SOBRINHO a seguinte indicação:

"Construção de uma Pista de Motocross, em área pública exclusivamente

destinada para esta prática, neste município de Barreiras-8A".

Justificativa

Hoje em dia existem diferentes formas de praticar esporte no Bràsi[,

infelizmente nem todas tem a mesma visibilidade e importância para\s

brasileiros. O Motocross faz parte desse grupo, porém é um esporte que possui

uma variedade de aspectos que o torna fascinante e a sua prática pode trazer

muitos benefícios para a população como um todo. Recentemente um grupo de

esportistas desta modalidade me procurou informando que a pista anterior

localizada no Humaitá foi fechada e, desde então, ficaram sem um local próprio

para atividades e treinos do Motocross. Destaca-se a necessidade de Barreiras

tem um local destinado exclusivamente para a prática deste esporte, pois,

conforme mencionado anteriormente os seus benefícios por si só já justifica os
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investimentos. Por estas razões, a construção de uma pista de Motocross em

área pública no município de Barreiras uá contribuir para aumentar a

segurança de quem pratica este esporte, atendendo assim de forma satisfatória

os anseios da comunidade, garantindo o bem-estar da população e ampliar as

opçÕes de lazer dos barreirenses.

Pelo exposto, solicito ao Executivo Municipal o pronto atendimento e também

aos Nobres Pares a aprovação da presente Indicação.

Sala das Sessões em,22 de abril de2021.

Vereadora-AVANTE

Avenida CléristonAndrade, 1.353 - Bairro São Miguel -Tel (77) 3611-9600 - Fone/Fax: (77)3611-9628
Home Page: www.camaradebarreiras.ba. gov.br Ouüdoria: 0800-075-8 I 0 1



Cantara Ivlurtírryof le Barreíras tsA
CNPJ: 16.256.893 /000 I -7 O

ExcELENTÍsstwto SENHoR pRESTDENTE DA
VEREADORES DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

A vereadora que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais e

regimentais vem requerer a V. Exa. que apos a deliberação e a aprovação do

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

DE SOUZA SOBRINHO a seguinte indicação:

"Limpeza das seguinúes ruas:

Cardeal, das Orquídeas, Arco Verde, Teodoro Sampaio, Clériston Andrade

no bairro Morada Nova, nesÍe município de Barreiras-BA'.

A,nro
dial

P.t

Justificativa ?

Tendo como objetivo o atendimento da demanda dos moradores

acima citadas dos quais solicitam a adequada limpeza da mesma, é que

apresento esta indicação destacando que tais serviços são atividades que

devem ser rotineiras nos logradouros públicos de qualquer município. Soma-se

a estes serviços a remoção de materiais inservíveis de locais inapropriados e

indevidos como necessidade para a melhora da qualidade de vida de todos.

Em suma, os serviços e cuidados com a limpeza de ruas, avenidas e locais

públicos representam também uma forma de prevenção no que se refere a

entupimentos das bocas de lobo, ramais e galerias que, quando assoreadas,

do
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impedem o escoamento das águas pluviais, aumentando assim a possibilidade

de ocorrerem alagamentos.

Pelo exposto, solicito ao Executivo Municipal o pronto atendimento e também

aos Nobres Pares a aprovação da presente lndicação.

Sala das Sessões em, 20 de abril de 2021.

lvete Maria Carneiro de Souza
Vereadora-AVANTE
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