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exceururísstMo SENHoR pRESTDENTe on cÂruaRA DE vEREADoREs DE

BARREIRAS, ESTADO DA BAH!A.

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:

"A Necessidade de Proceder com Urgência a Realização de Patrolamento e
Cascalhamento das Estradas Vicinais das Comunidades de Ganaã , Beira Rio,

Ribanceira e Pecuária, neste Município."

JUSTIFICATIVA

A presente indicação tem por objetivo atender as diversas
reivindicaçÕes feitas pelos moradores da citada comunidade, haja vista que,
as mencionadas estradas, encontram-se em mau estado de conservação, o
que acaba dificultando o tráfego de veículos, o que necessita de reparos
urgente. O patrolamento e o cascalhamento a ser realizado é de suma
importância para oferecer boa trafegabilídade aos condutores de veículos, e
ao transporte escolar, bem como, ao deslocamento das pessoas que utilizam
aquelas vias, como produtores que utilizam desta estrada, uma vez que,
devido às más condições oferecidas prejudicam consideravelmente o ir e vir
das pessoas.

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

Sala das sessões, 06 de Abril de 2021.
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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 Municipal a seguinte indicação:

,,eue seia feito o serviço de capina na Rotatória do Bairro Vila Amorim, neste
MunicíPio."

JUSTIFICATIVA

A limpeza e consequentemente retirada de "mato" e lixo da referida

rotatóiia, através do serviço de capina será de grande satisfação aos

moradores locais e visitantes, pois a mesma fica localizada na entrada do

bairro e consequentemente deve manter-se Sempre limpa. Solicitamos

brevidade no atendimento.

Sala das sessÕes, 06 de Abril de 2021
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rxceururísstMo sENHoR pRESTDENTS oa cÂruRRA 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 Municipal a seguinte indicação:

"lndico a premente necessidade de se colocar placas de sinalização de trânsito
nos cruzamentos da Avenida Rio Grande, no Bairro Recanto dos Pássaros,

neste Município."

JUSTIFICATIVA

,iriôrê t'lunícípalde Barreiras - 6rrurotocolo no +§.L

§ffi4*F*
A referida solicitação se faz necessária haja vista que o cruzamento

citado tem uma área de grande fluxo de veículos, ciclistas, pedestres , onde
está acontecendo vários acidentes. Portanto a instalação das placas de
sinalização de trânsito estará oferecendo maior segurança e acessibilidade;
esta providencia proporcionará uma melhor orientação da ârea e trárá
melhorias a urbanização do bairro.

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

Sala das sessÕes, 26 de Abril de 2021.

VEREADOR MDB
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ExEcELENTÍssrruo sENHoR pRESIDENTe on cÂruRRA 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:
jrnaÍa Í'tunicioal de Barretras' 0..
orotocolo nd +s+

"Que seja feito o serviço de colocação de redutores de velocidade na Avenida
Rio Grande, no Bairro Recanto dos Pássaros, neste Município".

JUSTIFICATIVA

A referida solicitação se faz devido .ao grande fluxo de transporte coletivo,
escolares, ciclistas, estudantes e pedestres em geral. Por esse motivo existe a
necessidade de ser colocado redutores de velocidades ao longo do percurso e
garantir maior segurança para aqueles que utilizam desta avenida.

Solicitamos brevidade no atendimento já que há muito tempo sofremos com a

falta da realização desse serviço.

Sala das sessões, 26 de Abril de 2021

Bezerra Sobrinho
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VEREADOR MDB
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rxecplerurísstwlo sENHoR PRESIDENTE ol cÂruaRe DE VEREADoRES DE

BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA.

OvereadorFranciscoBezerrasobrinho,nousodesuasatribuiçõeslegaiseregimentais'vem

requerer a V. Ex. que, após deliberação e aprovação do plenário' seja encaminhada a Exmo'

Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

..lndicaaprementenecessidadedesecolocar02(dois)contêineresdecoletade
lixo na Rua Boa esperaü", nã e"quin" com a Rua Jatobá' no Bairro Buritis ll'

neste MunicíPio."
irnara Municipato
PÍotocolo no

JUSTIFICATIVA

Os referidos locais atualmente conta como ponto de acumulo de lixo de

,un"lrã inãpropriada pelos moradores que reúnem ali os seus residuos para

ouê â êmoresa de coleta de lixo do Municipio Íaça a retirada Mas como ali não

Jã.tãÃ É.prç" adequado e náo possui uma caixa de coleta que possa ser

,."àó prü.ôlo"rr. todo o materiai descartado; é comum animais espalharem

ãlxo 
" 

ou os próprios moradores descartarem de qualquer maneira o lixo' até

mesmo em dias que não condiz com os que o carro de lixo passa na localidade'

á õúá urem do mau cheiro deixa o ambiente desorganizado'- --- 
êabemos que é de fundamental importância oferecer à comunidade o

."riço O" tlÁpeza pública para melhorar as condições de saneamento do local'

Solicitamos brevidade no atendimento, .iá

moradores sofrem com este problema

Sala das sessões, 23 de Fevereiro de 2021 '

óa tr et oJ

que há muito tempo os
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