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ExEcELENTísstruo sENHoR pRESTDENTe oa cÂunRA 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:

"Que seja instalado um semáforo no cruzamento entre as Ruas João Candido
de Oliveira e Rua do Antigo aeropoÉo , no Bairro São Pedro, 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 e o Hospital do
Oeste, o que coloca em risco a travessia dos pedestres que precisam se
locomover, correndo sérios riscos de acidentes.

A instalação de um semáforo nestes cruzamentos é de grande
importância, para segurança no trânsito e para os pedestres, que enfrentam a
necessidade de deslocamento e travessia nas referidas ruas. Portanto essa
providência proporcionará segurança a todos que necessitam trafegar por ali.

Sala das sessÕes, 10 de Março de 2022
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ExcELENTÍsstrvlo sENHoR PRESTDENTE DA cÂruaRl 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 áruores, as margens da BR135, no perímetro que liga os Bairros Santo
Antônio, Vila Amorim, Vila dos Funcionários, Vila Rica até as imediações
da Rodoviária, 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 que
esta 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 24 de fevereiro de 2022.
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excercrurísstMo sENHoR pREstDENTE ol cÂtrlllRa 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 Municipal a seguinte

indicação:

"Que seja feito com Urgência o serviço de Limpeza através de
Patrolhamento no Campo de futebol no bairro Boa Sorte' neste
Município."

JUSTIFICATIVA

A presente indicação tem por objetivo atender as reivindicações feitas
pelos moradores do bairro, haja vista que o campo necessita de uma limpeza
urgente. O serviço a ser realizado é de suma importância para oferecer boas
condições de uso aos moradores e visitantes que usam este campo
frequentemente para praticar atividades Íisicas e jogar futebol.

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

Sala das sessões, 14 de março de 2022

Avenida Clériston Andrade, 1.353 - Bairro São Miguel - Tel: (77) 3611-9600 I (77) 36ll
Home Page: www.camaradebaneiras.ba.gov.br - Ouvidoria: 0800-075-8101



Cârnara fulurtícíyaf de tsarreíra.s - tsA
CNPJ: 16.25 6.893 / 0001-7 0

exceuurisstuo sENHoR PRESIDENTE ol cÂuam 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 Municipal a seguinte

indicação:

"Que seja feito com Urgência o serviço de Limpeza através de

Patrolhamento no Campo de futebol no bairro Vila Amorim, neste
Município."

JUSTIFICATIVA

A presente indicação tem por objetivo atender as reivindicaçÕes feitas
pelos moradores do baino, haja vista que o campo necessita de uma limpeza

urgente. O serviço a ser realizado é de suma importância para oferecer boas

condições de uso aos moradores e visitantes que usam este campo
frequentemente para praticar atividades físicas e jogar futebol.

Solicitamos brevidade no atendimento já que a muito tempo sofremos com

a falta da realizaçâo deste serviço.

Sala das sessÕes, 14 de março de2022
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