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exceururíssrMo SENHoR pREsTDENTe oe cÂnaRRA DE 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 encamlnhada a Exmo. Sr. prefeito a

seguinte indicação:

"_Que seja feito a continuação do serviço de extensão e cobertura do canat de
águas pluviais pegando da rua do antigo aeroporto até o finat do bairro Beta

Vista, Neste Município',.

JUSTIFICATIVA

A referida reivindicação se dá através da solicitação dos moradores desses
bairros, que há anos vem sofrendo no período das chuvas, pelo não escoamento
das águas , o acumulo de lixo e o gerando mal cheiro, send'o assim, o serviço de
extensão do canal , será de fundamentat importância para melhorar o aspecto
da comunidade, assim como preservar a saúde pública dos moradores que ali
residem.

Solicitamos brevidade no atendimento, já que há muito tempo sofrem com
a falta da realização deste serviço.

Sala das sessÕes 10 de Agosto de 2021.

Sobrinho
VEREADOR MDB
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exceururÍssrMo SENHoR pRESTDENTT 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:

"Que Seja Feito Em Caráter De Urgência A Reforma Geral E Ampliagão Da
Escola Valdete Piedade de Holanda, No Bairro Buriti, Neste Município".

JUSTIFICATIVA

A referida Escola Municipa! Valdete Piedade de Holanda, necessita
urgentemente de uma reforma, a fim de melhorar toda a sua estrutura e
disposição de espaço, para oferecer e proporcionar aos alunos e funcionários
uma melhor comodidade. A ampliação também se faz necessária devido à
crescente demanda de novas vagas que ocorrem no início de ano letivo, sendo
o espaço insuficiente para suportar toda a procura, muitas famílias do bairro
estão tendo que deslocar seus filhos para escolas distantes por falta de vagas
disponíveis. Ressalto que estas distâncias acabam sendo um dos motivos
usados como justificativas petas famílias, ao crescente número da evasão
escolar durante o período letivo.

lsso e reflexo das necessidades que a comunidade do Buritis e de seus
bairros adjacentes estão tendo na área da educação. A comunidade escolar,
tanto por parte dos educadores, pais e alunos, vem solicitando que seja feita
essa tão sonhada reforma e ampliação.

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

Sala das sessões, 22 de Julho

Âssinatura 0c .u*
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eXCeUUríSStMO SENHOR PRESIDENTe oe CÂrUeRA DE 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 a

seguinte indicação:

,,eue seia feito o serviço de conctusão da obra do canal de águas pluviais , QUê

abran§e as laterais dos bairros Buritis I e ll, com pré moldados ou pedras e

conse(uentemente seja colocado placas de sinalizações, Neste Município".

JUSTIFICATIVA

A referida reivindicação se dá através da solicitação dos moradores destes

bairros, que há anos vem sofrendo no período das chuvas, pelo não escoamento

das águas pois os canais não tiveram a conclusão total da obra, e sendo assim,

encon-tram-se obstruÍdos com lixos ,e com a chuva a água não escoou, causando

mau cheiro e criando mosquitos. Sabemos que é de fundamental importância o

término dessa obra para melhorar o aspecto da comunidade, assim como

preservar a saúde pública dos moradores que ali residem'
Solicitamos brevidade no atendimento, já que há muito tempo sofrem com

a falta da realtzação deste serviço.

Sala das sessões 03 de Agosto de 2021.
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Bezeriá sobrinho
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exCrururíSstMo SENHOR PRESIDENTe 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,

seja encaminhada a Exmo. sr. Prefeito a seguinte indicação:

"Que Seja tnstalado PIacas De Sinalizações, Redutores De Velocidades
Nas Principais Ruas Do Bairro Santo Antônio

d.dde"te 
MunicíPio"'

JUSTIFICATIVA

se faz necessária haja vista que no bairro Santo Antônio

Que com a pavime
de estudantes, ciclistas, pedestres, veículos, etc.

asfáltica que está sendo realizada em todo o bairro,

exige que as suas principais ruas passe por uma adequação nas sinalizações

.o,í a instalação dê placas com os nomes oficiais e com informações sobre a

ordem de trânsito do local.
Também se vê necessário que seja feito a instalação de redutores de

velocidade e de Faixas de pedestres, que mediante aS melhorias na

infraestrutura do local acaba gerando um maior fluxo de veículos, o que

influência no aumento do número de acidentes na região. Estas melhorias

oferecerá maior segurança e acessibilidade; estas providências proporcionará

uma methor orientação da área e trará melhorias a urbanização do bairro.

Solicitamos brevidaôe no atendimento já que a muito tempo sofremos com a

falta da realização deste serviço.

Sala das sessões, 10 de Agosto de 2021.
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Sobrinho
VEREADOR MDB
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