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eXCfUrurÍSStMO SENHOR PRESTDENTe Oe CÂrUnRA 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 meio fio, sarjeta e pavimentação asfáltica na

Avenida Aylon Macedo e Suas travessas, no Bairro Morada Nobre, neste
Município"

JUSTIFICATIVA

A pavimentação da Avenida e suas travessas é de grande relevância para

melhoria, haja vista ser uma antiga reivindicação dos comerciantes locais, que

apresenta demandas condizentes com os projetos que está sendo executados pela

atual administração do poder Executivo que está investindo na melhoria da

infraestrutura do nosso município. Outro motivo deste pedido e melhorar a

infraestrutura, oferecer melhores condiçÕes de vida para a população, e também
contribuir para o desenvolvimento econômico e social do local, levando em

consideração, que na área está presente inúmeras empresas, como a Bom Ar
Climatizador, Recapagem Toquinho, Garagem da Real Expresso e Novo Horizonte,
Metalúrgica Metal Extra, Viação Cidade de Barreiras e das Ong. Lobo e Gatil entre
outras.

Solicitamos brevidade no atendimento já que há muito tempo sofremos com

a falta da realização desse serviço.

Sala das sessÕes, 20 de Setembro de 2021
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Carnara fulurtkryot[e Barreíras BA
:

CNPJ: 16.256.893/00 OI-7 O

exceururísslMo sENHoR pREsTDENTg oa cÂruaRA DE vEREADoREs DE

BARRETRAS, 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:

"lndica a necessidade de se colocar 01 contêiner de coteta de lixo na Rua
Presidente Médici (Próximo a metalúrgica do Netão), no Bairro Vila Amorim,

neste Município.,,

JUSTIFICATIVA

O referido local atuatmente conta como ponto de acumulo de lixo de
maneira inapropriada,pelos moradores que reúnem ali os seus resíduos para
que a empresa de coleta de lixo do Município faça a retirada. Mas como ali não
contem espaço adequado e não possui uma óaixa de coleta qr" forr, ,",usado para colocar todo o material descartado; é comum animais espalharem
o lixo e ou os próprios moradores descartarem de qualquer maneirat lixo, ate
mesmo em dias que não condiz com os que o carro de lixo passa na tocalidade,
o que além do mau cheiro deixa o ambiente desorganizado.

. Sabemos que é de fundamental importância oferecer à comunidade o
serviço de limpeza pÚblica para melhorar as condiçÕes de saneamento do local.

solicitamos brevidade no atendimento, já que há muito tempo os
moradores sofrem com este probtema.

Sala das sessões, 20 de Setembro de 2021.
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CNPJ: 16.256.893/000 1 -70

exceururÍsslMo sENHoR pREstDENTT oa cÂruaRA DE vEREADoREs DE
BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA.

o vereador Francisco Bezerra sobrinho, no uso de suas atríbuições legais e regimentais, vem
requerer a v' Ex' que, após deliberação e aprovação do ptenário, seja encaminhada a Exmo.

Sr. Prefeito Municipala seguínte indicação:

"Que seja feito com urgência um quebra-motas na rua João pessoa, no bairro
Santo Antonio, neste Município.,,

JUSTIFICATIVA

o referido local conta com um alto fruxo de veículos de passeio, cargas,ciclistas, motocicristas. e princípatmente pedestres, o que coroca em risco atravessia dos que precisam se Íocomover, correndo sérios riscos de acidentes.o quebra-moras representa um instrumento de ."grr"nçã no iransitopois, os condutores terão que dimínuir a veroclJ"ãe de seu transporte, paratrafegar na avenida, evitando assim um n,:meiô significativo de acidentesocasionados por arta verocidade. sendo assim é o" grrnde necessidade quesejam tomadas as providências necessáriai ó"r, ni"lhorar o trafego nestaavenida. Esperamos que seja províoenciaàà ã qr" ," pede com a máxímaurgência.

Sala das sessões, 20 de Setembro de 2021.
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Carnnra Svturtícyaf íe tsarreíras tsA
CNPJ: rc.256.893/000 t-70

rxceuruilssrMo sENHoR pREstDENTe oe cÂrtaeRA DE vEREADoREs DE
BARRETRAS, 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:

"clue seja feito com urgência um quebra-motas na rua Rio de Janeiro, no bairro
Vila Amorim, neste Município.,,

JUSTIFICATTVA

O referido locat conta com um alto fluxo de veículos de passeio, cargas,ciclistas, motocicristas. e principarmente pedestres, ô qr" coroca em risco atravessia dos que precisam se Íocomover, correndo sérios riscos de acidentes.O quebra-molas representa um instrumento de segurança no trânsitopois, os condutores terão que diminuir a verocidade de seu transporte, paratrafegar na avenida, evitando assim um número significativo de acídentesocasionados por arta verocidade. sendo assim é o" grrnde necessidade quesejam tomadas as providências necessárias prrã ,-"tnorr, ó 
-üi"g" 

nestaavenida. Esperamos que seja providenciado ã qú" ." pede com a máximaurgência.

Sala das sessÕes, 20 de Setembro de 2021.
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EXECELENTíSSIrUO SENHOR PRESIDENTe oe CÂrUeRA 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

encaminhadaaExmo.sr.PrefeitoMunicipalaseguinteindicação:

.,Que seja feito o serviço de continuação da pavimentação em Bloquetes na Rua

Cosme e Dãmião, no Bairró Vila Amorim, neste Município"

JUSTIFICATIVA

A pavimentação asfáltica da referida rua é de grande importância para melhoria

desta comunidadé, nala vista ser uma antiga reivindicação dos moradores, que

apresenta demandas côndizentes com os projetos que está 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 que a tempos sofrem constantemente com a lama no

período de chuva e com a poeira no peiíodo da estiagem, ocasionando problemas

de saúde. Nesta rua também se encontra uma creche, e por esse motivo deve

oferecer uma melhôi qualiOade de vida para as crianças que ali irão passar maior

parte do seu dia,
Solicitamos brevidade no atendimento já que há muito tempo sofremos com

a falta da realização desse serviço.

Sala das sessÕes, 21 de Setembro de 2021
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EXCEUTruTíSSIMO SENHOR PRESIDENTE OR CÂTUARA 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 seja feito com urgência a substituição da praca de sinatização de trânsito'

na Rua wilson poÉo, no ú"irro úitr lrorim, neste Município."

JUSTIFICATIVA

o referido local conta com um alto fluxo de veículos de passeio'

transporte escotar,-ãnip* coretivo, cicristas, motocicristas e principalmente

pedestres, e se trata de uma rua de mão única, e a falta dessa placa de

!úãriiáçao acaba gerando sérios riscos de acidentes'
placas de jinalizaçÕes representa um instrumento de segurança no

trânsito, pois evita àssim úm número significativo de acidentes que podem ser

ocasionados por faita de sinalização' 
- 

éenOo assim é de grande necessidade

que sejam torrtJ;; ;;iãã';i", n"."rsárias para melhorar o trafego

nestarua.Esperamosquesejaprovidenciadooquesepedecomamáxima
urgência.

Sala das sessões, 28 de Setembro de 2021'
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