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ExEcELENTíssrruo 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, seja encaminhada a Exmo.

Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

"Que seia feito com urgência uma Faixa de Pedestre na Avenida ACM (Em frente
a Corbã estofados), 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 comércio, o que coloca em
risco a travessia dos pedestres que precisam se locomover, correndo sérios
riscos de acidentes por não terem uma área de identificação para uso de
passagem exclusiva.

A faixa de pedestre representa um instrumento de segurança no trânsito
para os pedestres, que enfrentam a necessidade de deslocamento e travessia
na referida avenida. Portanto essa providencia proporcionará segurança a
todos que necessitam de um espaço próprio de uso; identificando a sua
passagem com mais segurança, sendo assim é de grande necessidade que
sejam tomadas as providencias necessárias para melhorar o trafego de
pedestre nesta avenida. Esperamos que seja providenciado o que se pede
com a máxima urgência.

Sala das sessões, 15 de Março de 2022.
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ExcELENlÍsstrrao sENHoR PREsIDENTE DA cÂrueRl 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 com Capina em todas
as ruas dos bairros Buritis le ll , neste MunicÍpio."

JUSTIFICATIVA

A presente indicação tem por objetivo atender as reivindicaçÕes feitas
pelos moradores dos bairros citados, haja vista que aS ruas, encontram-se
cheias de matos, devido às chuvas que caíram na nossa cidade, o que

necessita de limpeza urgente. O serviço a ser realizado é de suma importância
para oferecer boas condiçÕes de uso aos moradores.

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

Sala das sessÕes, 09 de março de 2022
I'ô iviulriCipÇ

AS

-rr11al,_.il::r,,_

Avenida Clériston Andrade, 1.353 - Bairro São Miguel -Tel: (77) 3611-9600 I (77) 36ll-9628
Home Page: www.camaradebaneiras.ba.gov.br - Ouvidoria: 0800-075-8101



Cemznra lvlurtícíyaf íe tsarreíras'- tsA
CNPJ: 16.256.893/0001 -70

ExcELENTisstutoSENHoRPRESIDENTEDAcÂuImDEVEREADoRESDE
BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA'

o vereador Francisco Bezerrasobrinho no uso de suas atribuições regais e regimentais'

vem requerer a v. Ex. que, apos deliberação e aprovação do plenário' seja encaminhada a

Exmo. Sr. Prefeito, a seguinte indicação:

,,Que seja feito com urgência a construção de uma ponte completa com guarda corpo;

a instalação de barras de proteção em todo o perímetro, iuntamente Gom as derlidas

sinalizações'emtodoopercursodocanalquefazacessodoResidencialBoaSortea

área da Escola Municipal Gastro de Silva' Neste município'"

JUSTIFICATIVA

Apresenteindicaçãose.Íaznecessáriotendoem-vistaqueonumerocrescentede
recramações feitas por partes o.os.19rJo-orãs oãstá região iefeiente a ponte acima citada'

pois há um grande Ruxà oe pedestres d;ilraioriiestudantes), cicristas e motociclista

oue trafegam todos os dias por esta.riãü.'iriõüàuitàit.r com pedaços de madeira e

ferros vethos) petos Àoià-olér; o queiãz grande Pttlgo 
a,população'

A construção desta ponte com as oàrúãr i.tiaiaçoés oãs iinaílzações adequadas e de

barras de proteção ãiãr"."ra maior segurança e por ser umã construçáo mais duradora será

sancionado o. tr.iriáin*;; ,r.',;ü;;5il.iilrmentã ná epoôt de escoamento de

águas das chuvas'-" N. certeza de contar com a apoio dos

proposiçáo desde já agradeço'

Sala das Sessões, 18 de Março de2022'

Nobres Pares, na aprovação da presente

-amara MunÍcipalde Barretras' u
protocoto n,; .!G 3Ç/r?o44q*lLtWí
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excrururísstMo SENHoR pRESTDENTe oR cÂruaRA 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 feito o serviço de pavimentação asfáltica ou em bloquetes, na rua
Professora Edna Bonfim, no Bairro Gascalheira, neste Município"

JUSTIFICATIVA

A pavimentação desta rua, é uma antiga reivindicação da comunidade local, 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 locais que a tempos sofrem constantemente com a'lama
no período das águas e com a poeira no período de estiagem, ocasionando problemas
de saúde e também 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, 29 de março de 2022.
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