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ExcELENTísstmo sENHoR PRESIDENTE DA cÂuRRa oe
VEREADORES DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA.

O vereador Francisco Bezerra Sobrinho, no uso de suas atribuiçôes 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 uma parceria com a Policia Militar, no sentido de instalar um
Posto Policial, no Bairro Vila Amorim, onde irá beneficiar também os bairros
29 de julho, Gascalheira, Nova Conquista, Santo Antônio, Arboretos I e l! e
São Francisco, Neste Município".

JUSTIFICATIVA

É de grande importância que a referida solicitação seja atendida, pois os
moradores destes bairros acima citados, serão beneficiados com mais segurança,
uma vez que com um posto policial instalado nas proximidades irá favorecer com

mais rapidez um atendimento adequado, quando se fizer necessário.
Com a instalação deste Posto Policial os números de assaltos e violências

diminuirá consideravelmente e dará mais segurança tanto aos moradores como
também aos comerciantes

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

Sala das sessÕes, 27 de Abril de 2022.
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ExcElerurísstMo sENHoR PRESIDENTE oe cÂrtaaRa 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 deliberaçáo e aprovação do plenário, seja

encaminhada a Exmo. Sr. Prefeito a seguinte indicação:

"lndica a necessidade de retorno do Carro Pipa com água potável para beneficiar
os moradores das comunidades de Ribanceira e Pecuária, neste Município."

JUSTIFICATIVA

O motivo deste pedido se dá através dos moradores destas comunidades que vem
sofrendo, pois os mesmos estão tendo quê percorrer um longo trajeto carregando um
grande peso em busca de água para abastecer suas residências

Com o retorno do carro pipa 'para essas comunidades, os moradores terão água
potável de qualidade e com mais facilidade para o seu reabastecimento.

Solicitamos brevidade no atendimento, já que há muito tempo os moradores sofrem
com este problema.

Sala das sessôes, 27 deabril2022.
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EXcELENTíSSIruO SENHOR PRESIDENTE DA cÂruane oe
VEREADORES DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA.

O vereador abaixo-assinado, 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 os serviços de capina e limpeza geral, e poda

das árvóres, as margens da Avenida Barão do Rio Branco, nas imediações
do Comercio Jantinha do Cotinha até as proximidades da lgreja Universal,
neste Município."

JUSTIFICATIVA

Devido ao grande volume de chuvas que caiu na nossa cidade nesses

últimos diaS, o mato cresceu Consideravelmente, e aS arvores eStão em

proporções elevadas, o que prejudica a visibilidade da iluminação pública desta

área ciiada; que está encoberta pelas folhagens; e por se tratar de uma área

de grande fluxo de estudantes, pedestres, ciclista, veículos etc. há necessidade

com certa urgência da realização desses serviços.
Solicitamos brevidade no atendimento já que há muito tempo sofremos com

a falta de implantação deste Bem público.

Sala das sessões 28 de Abril de 2022.
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