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ExcELENTÍsstruo SENHoR PRESIDENTE DA cÂruaRa 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:

"Que Seja Feito com urgência uma cobeÉura provisória com toldo, para
proporcionar aos estudantes e demais moradores proteção diante as

fortes chuvas que estão acontecendo no momento. Para ser instalado em
frente a quadra de esporte do bairro Arboreto I, neste município."

JUSTIFICATIVA

A referida indicação visa atender às reivindicaçÕes dos estudos, e
trabalhadores que utilizam o transporte municipal diariamente. Estes usuários
ficam desprotegidos e expostos à chuva e ao sol. E mediante as fortes chuvas
que estão ocorrendo em nossa cidade nos dias atuais, é necessário que seja
instalado uma cobertura que possa oferecer proteção para amenizar a curto
pruzo os problemas de todos aqueles que utilizam o serviço público podendo
assim 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.

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

Sala das Sessões, 10 de Novembro de 2021.
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o vereador Francisco Bezerra Sobrinho, no uso de suas atribuiçÕes legais eregimentaís, vem requerer a v. Ex. que, após deríberação e aprovação doplenário, seja encaminhada a Exmo. sr. prefeíto a seguinte indicação:

"solicitamos gu9 seja feito a extensão do serviço de transpoÉe cotetivopúblico (linha 07) que atende até a comuniãaoe do Buritis. para
contemplar as comunidades de pecuária, niu"n."irr, Beira Rio, e projeto
Codevasf, neste município.

JUSTIFICATIVA

os moradores destas locatidades vêm pedindo atenção as necessidades dosmesmos em que seja disponíbílizado uma linha de ônibus de transportã cotetivourbano nos bairros supracitados.
Uma vez que todos que residem nestas localidades não contam com linhas detransportes coletivos e assim, as famílias terão mais facilidade para deslocaraté outros locais da cidade, garantindo a tiberdad;G ir e vir como cidadãos.

solicitamos brevidade no atendimento já que há muito tempo sofremos com afalta da realização desse serviço.

Sala das sessões, 10 de Novembro de 2021

EXCETETTíSSIMO SENHOR PRESIDENTT OA CÂTUARA DE VEREADORES DE
BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA.
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rxcrlrrurÍssrMo SENHoR pRESTDENTe oa cÂuaRA 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:

"Solicitamos que seja feito o seruiço de padronização das calçadas e
instalação de rampas, no Bairro Santo Antônio, neste município.

JUSTIFICATIVA

Visando proporcionar maior segurança para os pedestres que diariamente
circulam pelo bairro Santo Antônio. A construção da referida indicação é de
suma importância, pois o grande numero de pessoas que por ali passam
necessitam de uma melhor acessibilidade.

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

Saia Oas sessÕes, 10 de Novembro de 2021
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excrunrísstMo sENHoR pREstDENTT oa 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,

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

"Que seja feito a pavimentação em bloquetes ou asfáltica nas Ruas Piracicaba e
São Domingos, no Bairro Cascalheira, neste Município"

JUSTIFICATIVA

A pavimentação asfáltica ou em bloquetes das referidas ruas é de grande
importância para melhoria desta comunidade, haja vista ser uma antiga
reivindicação dos moradores, que apresenta demandas condizentes com os
projetos que estão sendo executados pela atual administração do poder executivo
que está investindo na melhoria 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, 11 de Novembro de 2021
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ExCELENTÍssruo SENHoR pRESIDENTE DA cÂuana DE vEREADoRES
DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA.

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

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

Exmo. Sr. Prefeito a seguinte indicação:

"Que Seja Feito O Serviço De Capina E Limpeza Dos arredores do muro da Creche
Rosália Silva de Carvalho Souza, No Bairro Vila Amorim, Neste Município."

JUSTIFICATIVA

A referida creche necessita de uma capina e posteriormente uma limpeza com urgência,
pois com o crescimento do mato no local a visibilidade e a estética da área está sendo

prejudicada, principalmente por esta iírea ser utilizado diariamente pelos moradores e alunos,

tendo assim um grande fluxo de movimentação. E principalmente pela segurança, saúde e

bem estar, das crianças que estudam nessa creche. Portanto, é necessário que o Poder Público

faça uma limpeza nesse local.

Solicito brevidade no atendimento, pois esse serviço necessita ser feito com certa urgência.

Sala das sessões, 16 de Novembro de 202I.

Sobrinho
VEREADOR MDB
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Exceurwíssrruo sENHoR pRESTDENTe oa cÂruRRA 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 Municipal a seguinte indicação:

,,lndica a necessidade de se colocar 0í contêiner de coleta de lixo na Rua

Cosme e Damião (Próximo a creche Rosália Silva de Garvatho Souza), no Bairro
Vila Amorim, neste MunicíPio."

JUSTIFICATIVA
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O referido local atualmente conta como ponto de acumulo de lixo de

maneira inapropriada pelos moradores que reúnem ali os seus resíduos para

que a empresa'de coleta de lixo do Município faça a retirada. Mas como ali não

contem espaço adequado e não possui uma caixa de coleta que possa Ser

usado para cólocar todo o material descartado; é comum animais espalharem

o lixo e ou os próprios moradores descartarem de qualquer maneira o lixo, até

mesmo em dias que não condiz com os que o carro de lixo passa na localidade,

o que além do mau cheiro deixa o ambiente desorganizado.
Sabemos que é de fundamental importância oferecer à comunidade o

serviço de limpeza pública para melhorar as condiçÕes de saneamento do local'

Soticitamos brevidade no atendimento, já que há muito tempo os

moradores sofrem com este problema.

Sala das sessões, 16 de Novembro de2021.
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