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exceuurísslMo sENHoR PREsIDENTT OA CÂTUIRA DE VEREADORES DE

BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA.

o vereador Francisc o 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 seja feito o serviço de pavimentação asfáltica na rua do Pau Brasil no

Bairro Sãrra do Mimo, neste Município , ,., Mr.arainâ, ^^ b--.

JUSTIFICATIVA

A pavimentação desta rua, é uma reivindicação da comunidade local, que

apresenta demandás condizentes com os projetos que está sendo executados

pãiãã1úãr aomrniJãçãã oó p9qer Executivô qire está investindo na methoria da

infraestrutura do nõrJã ,rnlôipio. Por isso pedimos que seja levado em conta as

necessidades dos moradores iocais que a tempos sofrem constantemente com a

Iama no período das águas e com a poeira no período de estiagem' ocasionando

probtemas Oe saUJe ã í"rne, prejudica a trafegabilidade.

outro motivo oesie- fedido é melhorar a úfraestrutura, oferecer melhores

conOiçOes de vida paru apopulação, e também contribuir para o desenvolvimento

econômico e social do local.
solicitamos brevidade no atendimento já que há muito tempo sofremos

com a falta da realizaçáo desse serviço'

Sala das sessões, 19 Agosto de 2021

VEREADOR MDB o errl scssâ
.t ..Q..8..,t .l
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fXCeUfUríSStMO SENHoR PREsIDENTT oe cÂrueRA 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:

,,eue seja feito o serviço de Patrolamento e Gascalhamento da Estrada da

Comunidade de Nova Ganaã , neste Município'"

JUSTIFICATIVA

A presente indicação 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, e por isso necessita de reparos

urgente. O patrolamento e o cascalhamento a ser realizado é de suma

im-portância para oferecer boa trafegabilidade aos condutores de veículos, e

ao transporte escolar, bem como, ao deslocamento das pessoas que utilizam

desta via, uma vez que, devido às más condições oferecidas prejudicam

consideravelmente o ir e vir das pessoas.
Solicitamos brevidade no atendimento já que a muito tempo sofremos

com a falta da realizaçáo deste serviço.

Sala das sessÕes, 24 deAgosto de 2021.

ê.ssin3[p[Jc!ffi
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ExEcETENTíssrruo SENHoR pRESTDENTe oa cÂruaRA 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 Seia Feito A lnstalação De 02 Braços De lluminação Púbtica, Na rua Paulo
Afonso , no Bairro Santo Antônio, Neste Município"

JUSTIFICATIVA

Os moradores da referida rua, vem sofrendo com a ausência de luminárias
e os mesmos pedem 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.

É importantíssimo que o Poder Público ofereça um serviço de iluminação
pública de qualidade, pois, é essencial para a qualidade de vida e da
segurança, dos moradores daquela localidade.

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

Sala das sessões, 24 de Agosto de 2021 iinara Munici

Assinatpra dc cu,rci

VEREADOR MDB
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exCeumríSStMO SENHOR PRESIDENTS oe CÂrueRA 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:

,,G[ue seja feito o serviço de pavimentação em blo_quetgs n1 Rua Monte Sinai,

no Bairro Vita Amorim, neste Município"

JUSTIFICATIVA

A pavimentação em bloquetes da referida rua é de grande importância para

melhoria desta cômunidade, haja vista ser uma antiga reivindicação dog

moradores, que apresenta demahdas condizentes com os projetos que está

sendo executados pela atual administração do poder executivo que está

investindo na melhoiia da infraestrutura do nosso município. Por isso pedimos

que seja levado em conta as necessidades dos moradores que a tempos sofrem

constantemente com a lama no período de chuva e com a poeira no período da

estiagem, ocasionando problemas de saÚde'

Solicitamos brevidade no atendimento já que há muito tempo sofremos

com a falta da realização desse serviço.

Sala das sessões, 26 de Agosto de 2021

a,d/-
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rxcruruÍsstMo sENHoR pREstDENTe oa cÂvrRRA DE vEREADoREs DE

BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA.

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

Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

"Que seja feito com urgência uma Faixa de Pedestre na Rua Jesuíno Pamplona
(Em frente à casa lotérica), no Bairro Jardim Ouro Branco, neste Município."

JUSTIFICATIVA

O referido local conta com um alto fluxo de veículos de passeio, cargas,
ciclistas e motociclistas e principalmente pedestres, uma vez que nas
mediações conta com uma alta concentração de comércios, o que coloca em
risco a travessia dos pedestres que precisam se locomover, correndo sérios
riscos de acidentes por não terem uma área de identificação para uso de
passagem exclusiva.

A faixa de pedestre representa um instrumento de segurança no trânsito
para os pedestres, que enfrentam a necessidade de deslocámenfo e travessia
na referida rua. Portanto essa providência proporcionará segurança a todos que
necessitam de um espaço próprio de uso; identificando a sua passagem com
mais segurança, sendo assim é de grande necessídade que sejam tomadas as
providências necessárias para melhorar o trafego de pedestre nesta rua.
Esperamos que seja providenciado o que se pede com a máxima urgência.

Sala das sessões, 30 de Agosto de 2021.
;l.prcl-1rado el
dia,.4)*a/r.
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