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ExMo. sR. pREsTDENTE DA cÂrunna MUNrcrpAL DE vEREADoRES DE BARREIRAS -

BAH!4.

O Vereador Adriano Stein, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem

requerer a V Ex3 que, após deliberação e aprovação do Plenário, seja encaminhada ao

Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte lndicação:

"solicitação que seia feita a instalação de uma Academia

Popular no Bairro Antônio Geraldo, próximo a SAMU, neste

município."

JUSTIFICATIVA

A prática de esportes beneficia grandiosamente as pessoas e a sociedade em geral,

uma vez que, reduz consideravelmente a probabilidade do aparecimento de doenças e

contribui para a formação fisica e psíquica do ser humano. As condições a serem

oferecidas pelo poder público para a prática de esportes e exercícios fisicos ajudam a

combater os hábitos prejudiciais causadas pelo consumismo, problemas psicológicos,

condições sedentárias e todos os atos que contribuem para o desvio de valores, são

nestes processos que a práüca do esporte mostra a grande contribuição à sociedade'

As academias populares oportunizam a prática de exercícios fisicos ao ar livre trazendo

maior qualidade de vida aos usuários que, vem conquistando adeptos de todas as faixa

de idade a medida que venham sendo disponibilizadas nos espaços públicos, gerando

socialização entre as famílias e criando um vínculo de amizade entre os praücantes

devido a aproximação e a periodicidade praücada, sobretudo, aqueles que pertencem

a 3e idade, uma vez que naquela localidade possuem vários idosos.

Sala das Sessões, em 16 de novembro de 202L.
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EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂTUANA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BARREIRAS -

BAHIA.

o vereador Adriano Stein no uso de suas atribuições legais e regimentais' vem

requerer a V Exe que, após deliberação e aprovação do Plenário' seja encaminhada ao

Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte lndicação:

,,solicitação que seja feita a pavimentação asfáltica na Rua do

lngá, Bairro Vila Dulce, neste município"'

JUSTIFICATIVA

os Moradores vêm constantemente reivindicando a pavimentação asfáltica' uma vez

que têm tido seus deslocamentos e atividades diárias dificultadas pela falta de

pavimentação, sofrendo com o período chuvoso, com acúmulo de água nas vias,

dificultando o ir e vir dos cidadãos, danificando veículos e motocicletas que

diariamente transitam por essas vias fazendo manobras perigosas' o que' de certa

forma,poderáocasionaracidentesgravesedanificaçãodopatrimônio.

Sala das Sessões, em 16 de novembro de 2021' ;rara Muntcrp

Vereador PP
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