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ExEcELEmrisslruo sENHoR PRESIDENTE DA cÂruane 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 um levantamento pela Secretária Municipal de Educação de
Barreiras a possibilidade da construção de uma Escola Municipal, onde irá

beneficiar as comunidades de Canaãn, Beira Rio, Ribanceira e Pecuária, neste
Município.".

JUSTIFICATIVA

Os referidos povoados vêm crescendo rapidamente e com ela seus
problemas, um desses é a falta de uma escola municipal. Que possa oferecer

um espaço social para garuntir aos estudantes dessas localidades maior

facilidade e disponibilidade de se estudar no proprio povoado. Diminuindo

assim, a evasão escolar que em muitos casos ocorre devido as dificuldades e
transtornos que geram ao Se deslocarem para outras localidades.

Não podemos deixar de salientar que, alem do exercício de educar

crianças e adolescentes, as escolas municipais também são ferramentas de

apoio às comunidades que estão inseridas, para a realizaçáo de açÕes sociais

e comunitárias, expandindo o conhecimento, cultura e lazer, fortalecendo as

políticas de gestão educacionais.
Atendendo aos anseios e constantes

diante das necessidades apresentadas,
construção de uma unidade escolar.

Os moradores dessas comunidades,
terreno para a construção da escola.

Sala das SessÕes, 17 de Fevereiro de 2021.
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EXECELENTíSSIrUo SENHOR PRESIDENTe oa CÂrueRA DE VEREADORES DE

BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA.

em 4.9/ og/ úlàs o§ 603------
lssinattrra dc .uncinnário

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:

'ínara Municipalde Barreiras - c
protocolo no Jg"2-. 

-

,,eue seja feito o serviço de Pavimentação Asfáltica da Estrada Vicinal,

priorizandó as Gomunidádes de Pecuária, Ribanceira, Canaãn e Beira Rio, e

parte do projeto codevasf até a BA 447, neste Município."

,dprova<ic em sessão do
dia:.........,1......"...1.......... JUSTIFICATIVA
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reivindicaçÕes feitas pelos moradores das citadas comunidades, haja vista que,

a mencionada estrada, recebendo esse serviço irá beneficiar em média de 400

famílias. Com a pavimentação asfáltica dessa estrada, será possível oferecer

boa trafegabilidade aos condutores de veículos e ao transporte escolar, bem

como, o dêslocamento das peSSoaS que utilizam aquelas vias, como produtores

rurais e também buscar uma linha de transporte coletivo para priorizar aos

moradores que precisam se deslocar para o centro da cidade para trabalhar e

resolver os seus compromissos do dia-a-dia'
Solicitamos brevidade no atendimento deste serviço.

Sala das sessões, 17 de Fevereiro de 2021'
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ExEcELENTísstruo SENHoR pREStDENTT oR cÂruaRA DE vEREADoREs DE

BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA.

em J5/gPl"et às ot 106

O vereador Francisco Bezerra Sobrinho, no uso de suas atribuiçÕes legais e

regimentais, vem requerer a V. Ex. que, apos deliberação e aprovação do plenário,
seja encaminhada a Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação.

"Construção de uma Quadra Poliesportiva com cobertura no Bairro Buritis,
neste Município."

JUSTIFICATIVA

A população do bairro Buritis, possui uma carência de alternativas de esporte e
lazerpara as crianças, os adolescentes, os alunos da rede pública, e bem como
para as suas famílias. A construção da quadra esportiva sem dúvida, é de extrema
relevância social para a comunidade escolar e para os beneficiários uma vez que
proporcionará aos mesmos a criação de novas opçÕes de atividades esportivas
como também de lazer, o mesmo contribuirá para fortalecer os valores construtivos
como: companheirismo, auto controle, respeito às regras, auto süperação, e
controle dos impulsos negativos e agressividade.

Essa reivindicação é uma solicitação clamante da comunidade daquela
localidade, ou seja, das crianças, adultos e de todos os moradores da região do
bairro Buritis, que convive com o sofrimento das crianças que pertencem aquela
comunidade. Portanto peço a construção da mesma, pois a comunidade abriga
inúmeras crianças e, é nossa a responsabilidade de dar uma melhor qualidade de
vida aos cidadãos, oferecendo uma estrutura com acomodações saudáveis paru a
prática de atividades físicas e recreativas.

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

Sala das sessÕes, 17 de Fevereiro de 2021.
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,,Que seja feito o serviço de rede de esgotamento sanitário nas Ruas Eucalipto,
Aroeira, Óas Flores, Boa Esperança, Jatobá, Castanha, Maria De Lurdes, Nevada,

São Francisco e Bananeira no Bairro Buritis ll, neste Município""-'' -- -,riara 
Municipatoe-barreitas' br'

, ro,u.rlo n"' J8q 

-

exrcrlrrurísstruo sENHoR PRESIDENTE 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 aprovação do plenário, seja

encaminhada a Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

e^)9-u:zt q!àsjllhos
K"-^iJUSTIFICATIVA -t*f#õãããEfi.t"=mã

As ruas citadas não contemplam sistema de rede de esgoto, um problema

muito antigo e que provoca grande sofrimento e transtornos a todos os

moradores deste Bairro. A importância de um sistema de coleta de esgoto faz
parte da saúde pública, pois a sua ausência ou um sistema inadequado, pode

ser o causador de doenças, de poluição dos corpos d'água, podendo também

afetar o meio ambiente. Desta forma, solicito com urgência como medida para

atender ao bem comum e ao adequado desenvolvimento urbano, que seja feito

a construção da rede de esgoto dando continuidade à nova fase de

desenvolvimento e urbanização do nosso município.
solicitamos brevidade no atendimento já que há muito tempo sofremos com

a falta da Íealizaçào desse serviço.

Sala das sessÕes, 17 de Fevereir o de 2021 .
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ExEcELENTísstruo sENHoR pRESTDENTT oa cÂruaRA DE vEREADoRES DE BARREIRAS,

ESTADO DA BAHIA.

.rrrrdÍô MuniciOal de Barretras' o,
ÍrÍotocolo no 386
tn-D-t

O vereador Francisco Bezerra Sobrinho, no uso de suas atribuiçÕes legais e regimentais,

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

Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

"Revitalização da Praça Pública com área de Iazer e academia ao ar livre, no Bairro
Buritis neste MunicíPio."

JUSTIFICATIVA

Visando proporcionar um espaço que permita a circulação e a realizaÇão de

atividades fisicas, bem como um espaço para lazer e ponto de encontro dos
moradores, com uma iluminação adequada, garantindo a segurança e bem estar da

população e visitantes do bairro Buritis. Atendendo assim de forma satisfatoria os

anseios da comunidade, podendo garantir o bem estar da população, ampliando as

condições de lazer dos municipes, lhes proporcionando um espaço arborizados com

um paisagismo adequado.
Solicitamos brevidade no atendimento já que a muito tempo sofremos com a

falta da realizaçâo deste serviço.

Sala das sessões, 17 de Fevereiro de 2021.
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BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA.

E

O vereador Francisco Bezerra Sobrinho, no uso de suas atribu êdo Fu

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 Requalificação Asfáltica, nas ruas Edison Alves
Pinheiro e Nova Avenida no Bairro Bela Vista, neste Município,'.

JUSTIFICATIVA

A requalificação asfáltica das ruas citada é de grande relevância para
melhoria do Bairro Bela Vista, 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. por isso
pedimos que seja levado em conta as necessidades dos moradores deste bairro,
que vem sofrendo com a trafegabilidade no local, por conta das péssimas
condiçôes em que a rua se encontra.

Outro motivo deste pedido de melhoraria na infraestrutura, é 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 sessôes, 17 de Fevereiro de 2021
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ExEcELENTísstruo sENHoR pREsTDENTT oa 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

encaminh ada a Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

"Que Seja Feito Um Gampo de futebol Society no Bairro Santo Antonio, Neste
MunicÍpio"

iâmara Munícipal rreiras'u,.
Protocolo no

JUSTIFICATIVA
en& tQÇ

A presente indicação tem como objetivo a construção de campo de futebol

society, padronizado com arquibancadas, alambrado, iluminação, banheiros e

vestiários e etc, no qual proporcionaria entretenimento e lazer aos moradores

daquela comunidade e até mesmo podendo ser realizados eventos esportivos

com a participação das demais comunidades do nosso município.

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

falta da realização desse serviço.

Sata das sessÕes, 19 de Abril de 2021

VEREADOR MDB
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EXECELENTíSSItvtO SENHOR PRESIDENTe oa 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 ao Exmo. Si. prefeito Municipal a seguinte indicação:

,,Que seja Feito um campo de futebol society completo no Bairro Vila Amorim'

Neste MunicíPio"
dmara Municipalde Barrerras - o,
Protocolo no 4AL
Em4

JUSTIFICATIVA

A presente indicação tem como objetivo a construção de um campo de

futebol society, padronizado com arquibancadas, alambrado' iluminação'

banheiros, vestiários e etc, no qual proporcionaria entretenimento e lazer aos

moradores daquela comunidade e até mesmo podendo ser realizados eventos

esportivos com a participação das demais comunidades do nosso município'

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

falta da realizaçáo desse serviço'

Sala das sessÕes, 19 de Abril de 2021'
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ExEcELENTísstwro sENHoR pREstDENTS oe 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 Seja Feito Um Campo de futebol Society no Bairro Boa SoÉe, Neste
Município"

amara MunÍcipalde Barrerras - 
"Protocolo no XoJ

JUSTIFICATIVA

A presente indicação tem como objetivo a construção de campo de futebol

society, padronizado com arquÍbancadas, alambrado, iluminação, banheiros e

vestiários e etc, no qual proporcionaria entretenimento e lazer aos moradores

daquela comunidade e até mesmo podendo ser realizados eventos esportivos

com a participação das demais comunidades do nosso município.

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

falta da realizaçáo desse serviço.

Sala das sessões, 19 de Abril de 2021
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