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excstrruríssrnno SENHoR pREstDENTE oa cÂruaRn 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 aprovaçáo do plenário, seja encaminhada a

Exmo. Sr. Prefeito a seguinte indicação:

"Que Seja Feito Com Urgência O Serviço De Reposição De Lâmpadas
Queimadas Na Rua CAIC, No Bairro Cascalheira, Neste Município,,

JUSTIFICATIVA

iãiãÍrrra dc Eunci"narlo
Os moradores vêm sofrendo com a escuridão em vários pontos dessa rua, e

os mesmos pendem atenção com urgência ao pedido. Essa situação vem
favorecendo as ações de vândalos, onde, as pessoas que por ali trafêgam no
período noturno tornam-se vulneráveis a assaltos, causando pânico e desõonforto
aos moradores.

É importantíssimo que esse serviço seja resolvido o mais breve possível.
solicitamos brevidade no atendimento para que a população volte a trafegar

com segurança.

Sala das sessões, 15 de Junho de2021.
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excrlrrurísstMo SENHoR pREsTDENTe on 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, apos deliberação e aprovaçáo do plenário, seja encaminhada a

Exmo. Sr. Prefeito a seguinte indicação:

"Que Seja Feito Com Urgência O Serviço De Reposição De Lâmpadas
Queimadas Na Rua serra Negra, No Bairro vita Rica, Neste Município"

JUST!FICATIVA

Os moradores vêm sofrendo com a escuridão em vários pontos dessa rua, 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 vulneráveís a assaltos, causando pânico e desconforto
aos moradores.

É importantíssimo que esse serviço seja resolvido o mais breve possível.
Solicitamos brevidade no atendimento para que a população volte a trafegar

com segurança.

Sala das sessões, 15 de Junho de 2021.
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excelerurísslMo sENHoR PREsIDENTE OE CÂTURRA DE VEREADORES DE

BARRETRAS, 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 A Construção De Uma Quadra PoliespoÉiva Com

Cobertura Ná Escola Municipal Luzia Gonçalves, No Bairro Santo Antônio,
Neste MunicÍPio".

JUSTIFICATIVA

A referida Escola Municipal necessita de um espaço adequado que

ofereça melhores condíçOes aos alunos a praticarem esportes e lazer' o que é

essencial para o desenvolvimento das crianças e adolescentes. o esporte é

reconhecido não só por trazer benefícios a saúde, como também Serve para

instigar as pessoas a cooperação, ao trabalho em grupo e superação de

desafios.
por isso, se faz necessária a construção dessa quadra poliesportiva,

para que sejam piápárcionadas melhores cond-ições aos alunos à realização de

ãrfrt bráticás de eáucação físicas, realizaçáo de jogos e outros' principalmente

em dias chuvosos ã oe muito sol. Com essa quadra coberta, as oportunidades

de desenvolvimentos das atividades físicas serão muito mais vantajosos e

propícia aos alunos.
solicitamos brevidade no atendimento já que há muito tempo sofremos

com a falta da realizaçáo desse serviço'

Sala das sessões, 16 de Junho de2021'
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