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ExcELENTÍssrnao SENHoR pRESTDENTE DA cÂruenl oe
VEREADORES DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA.

O vereador Francisco Bezerra Sobrinho no uso de suas atribuições legais e
regimentais, vem requerer a V. Ex. que, após deliberação e aprovação do plenário, seja

encaminhada a Exmo. Sr. Prefeito, a seguinte indicação:

"Glue Seia Feito A Construção De Uma Parada De Ônibus Com Estrutura
completa (cobertura E Acentos) No Povoado da Ponte do Rio Branco,

Neste Município."

JUSTIFICATIVA

A referida indicação visa atender às reivindicações das pessoas gue
utilizam o transporte intermunicipal diariamente. Sabemos que estes usuários
ficam desprotegidos e expostos à chuva e ao sol, deyido ao tempo de espera
que os usuários aguardam em pé. Com a instalação de estruturas adequadas;
solucionará os problemas de todos aqueles que utilizam o serviço público, as
pessoas poderão aguardar o transporte com mais comodidade e conforto,
protegidos das chuvas, do vento forte e do sol intenso, visto que os ônibus
costumam demorar a passar pelo local.

Solícitamos brevidade no atendimento já que há muito tempo sofremos com
a falta da realização desse serviço.

Sala das SessÕes, 16 de Agosto de 2021
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exceururísstMo SENHoR pREStDENTe oR cÂruaRA DE vEREADoRES DE

BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA.

O vereador Francisco Bezerra Sobrinho, no uso de suas atribuiçÕes legais e

regimentais, vem requerer a V. Ex. que, após deliberação e aprovação do plenário, seja
encaminhada a Exmo. Sr. Prefeito , a seguinte indicação:

"Que seja feito com Urgência a Recuperação do Sistema de lluminação Pública
No povoado da Ponte do Rio Branco, nas imediações do Bar do João Popão e da

casa do Delmiro, neste Município"

JUSTIFICATIVA

Os moradores da referida localidade, vem sofrendo com a ausência de
luminárias em vários pontos das vias públicas do povoado, e os mesmos
pendem atenção com urgência ao pedido. Essa situação vem favorecendo as
ações de vândalos, onde, as pessoas que por ali trafegam no período noturno
tornam-se vulneráveis a assaltos, causando pânico e desconforto aos
moradores.

E importantíssimo que o Poder Público ofereça um serviço de iluminação
pública de qualidade, pois, é essencial para a qualidade de vida e na promoção
da segurança pessoal e do patrimônio do munícipio.

Solicitamos brevidade no atendimento já que há muito tempo sofremos com
a falta da realização desse serviço.

Sala das sessÕes, 16 de Agosto de 2021
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exceururÍsstMo sENHoR pREstDENTe oe cÂrunRA DE VEREADORES DE

BARREIRAS, ESTADO DA BAH!4.

O vereador Francisco Bezerra Sobrinho, no uso de suas atribuições legais e

regimentais, vem requerer a V. Ex. que, após deliberação e aprovação do plenário, seja

encaminhada a Exmo. Sr. Prefeito seguinte indicação:

,,Que seja feito o serviço de rede de esgotamento sanitário na Rua Santa

Custódia, nô Bairro Barreirinhas, neste Município"

JUSTIFICATIVA

A rua citada não contempla sistema de rede de esgoto, um problema

muito antigo e que provoca grande sofrimento e transtornos a todos os

moradores desta ir", o esgoto ã céu aberto, além do mal cheiro, causa muito

descoforto aos comeiciantel. A importância de um sistema de coleta de esgoto

iài p"rt" da saúde pública, pois a sua ausência ou um sistema inadequado,

pode ser o causador de doenças, de pol_uição dos. corpos d'água, podendo

iambém afetar o meio ambienle. Desta forma, solicito com urgência como

medida para atender ao bem comum e ao adequado desenvolvimento urbano,

que seja feito a construção da rede de esgoto danlg continuidade à nova fase

de desênvolvimento e urbanização do nosso município.

Solicitamos brevidade no atándimento já que há muito tempo sofremos com

a falta da realização desse serviço.

Sala das sessÕes, 16 de Agosto de 2021'
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exCeuUríSSIMO SENHOR PREstDENTe oa CÂruRRA DE VEREADORES DE

BARRETRAS, ESTADO DA BAHIA.

O vereador Francisco Bezerra Sobrinho, no uso de suas atribuições legais e

regimentais, vem requerer a V. Ex. que, apÓs deliberação e aprovação do plenário,

seja encaminhada a Exmo. Sr. Prefeito, a seguinte indicação:

"Que seja feito com Urgência o serviço de Limpeza, Patrolamento e

Gastalhamento daEstrada da Baixa Fria, neste Município."

JUSTIFICATIVA

A presente indicaçáo tem por objetivo atender as diversas

reivindicaçÕes feitas pelos moradores da citada comunidade, haja vista que, a

mencionaâa estrada, encontram-Se em mau estado de conservação, o que

acaba dificultando o tráfego de veículos, o que necessita de reparos urgente.

O patrolamento e o cascalhamento a ser realizado é de suma importância

paia oferecer boa trafegabilidade aos condutores de veículos, e ao transporte

escotar, bem como, ao deslocamento das pessoas que utilizam aquelas vias,

como produtores que utilizam desta estrada, uma Vez que, devido às más

condiçbes oferecidas prejudicam consideravelmente o ir e vir das pessoas'

Solicitamos breviàade no atendimento já que a muito tempo sofremos

com a falta da realizaçáo deste serviço'

Sala das sessÕes, 16 de Agosto de 2021'
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