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ExcELENTÍssllvlo sENHoR PRESTDENTE DA cÂuenl 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 Municipa!, a seguinte indicação:

"Que seia feito o serviço de iluminação pública e colocação de um braço
de lâmpada na rua Lima, nas imediações da oficina do lrmão, no Bairro Vila
Amorim, neste Município"

JUSTIFICATIVA

Os moradores da referida rua, vem soÍrendo com a ausência de luminárias, 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, 21 de Junho de2022.
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ExCELENTÍSstlvtO SENHOR PRESIDENTE DA CÂunRl 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 o seruiço de tapa buracos na Rua das Flores, no Bairro
Vila Amorim, neste MunicíPio"

JUSTIFICATIVA

O serviço cima citado da rua pública citada é de grande relevância para

melhoria do Bairro Vila Amorim, haja vista ser uma reivindicação da

comunidade local, que apresenta demandas condizentes com os projetos que

está 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 locais que a tempos

sofrem com os buracos que vem prejudicando a trafegabilidade.
Outro motivo deste pedido é melhorar a infraestrutura, oferecer melhores

condições de vida para a população, 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 realização desse serviço.

Sala das sessões,07 de Junho de2022.
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exgcgtgturísstruo sENHoR PREsIDENTE oe cÂuaRl DE vEREADoRES DE

BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA.

)1.

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:

JUSTIFICATIVA

A referida reivindicação se dá pelo grande crescimento que veem

ocorrendo no Bairro Vila Amorim e pelos novos bairros adjacentes que estáo

surgindo. A população local tem crescido e a escola local necessita desses
serviços para dá a todas as crianças em idade escolar uma educaçâo de
qualidade.

A educação é um direito constitucional e com isso, temos a obrigação de
oferecer condições ideais aos nossos estudantes, disponibilizando escolas
com padrão de qualidade para um melhor desenvolvimento educacional dos
mesmos.

Solicitamos brevidade no atendimento já que há muito tempo a comunidade
pede atenção.

Sala das sessões, 08 de Junho de2022.

"Que seja feito a Ampliação da Escola Municipal Alberto Amorim, com a

construção de um pátio cobeÉo, almoxarifado, biblioteca, sala de coordenação
e laboratórios de inÍormática e de ciências, no Bairro Vila Amorim, neste

Município"
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ExEcELENTíssrruo sENHoR pRESTDENTS oa cÂruaRA DE vEREADoRES DE

BARRE!RAS, 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:

"Que seja feito com urgência a instalação de redutores de velocidade na rua
Otacílio Monteiro da Franca (Nas imediações do Mercado Super Bom e a praça

Anísio Leite) no Bairro Vila Amorim, neste Município."

JUSTIFICATIVA

O referido local conta com um alto fluxo de veículos de passeio, cargas,
ciclistas e motociclistas e principalmente pedestres e estudantes, uma vez que
nas mediações conta com uma alta concentração de comércio, o que coloca
em risco a travessia dos pedestres que precisam se locomover, correndo sérios
riscos de acidentes por

Os redutores de velocidade representam um instrumento de segurança
no trânsito para os pedestres, que enfrentam a necessidade de deslocamento
e travessia na referida rua. Portanto essa providencia proporcionará segurança
a todos que necessitam transitar nesta rua com mais segurança, sendo assim
e de grande necessidade que sejam tomadas as providencias necessárias para
melhorar o trafego nesta avenida. Esperamos que seja providenciado o que se
pede com a máxima urgência.

Sala das sessões, 21 de Junho de 2022.
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