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rxcrlerurísstMo 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 encaminhada a Exmo.

Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

"Que seja feito com urgência um quebra-molas na rua Otacílio Monteiro da
Franca, acima do cruzamento com a rua Eduardo Medrado, em frente ao Bar do

Valdivino, no bairro Vila Amorim, neste Município."

JUSTIFICATIVA

O referido local conta com um alto fluxo de veículos de passeio, cargas,
transporte escolar, ônibus coletivo, ciclistas, motociclistas e principalmente
pedestres, o que coloca em risco a travessia dos que precisam se locomover,
correndo sérios riscos de acidentes.

Nesta rua também possui muitos comércios, onde o perigo de acidentes,
se torna ainda maior, por conta da alta velocidade dos veículos.

O quebra-molas representa um instrumento de segurança no trânsito
pois, os condutores terão que diminuir a velocidade de seu transporte, para
trafegar na avenida, evitando assim um número significativo de acidentes
ocasionados por alta velocidade. Sendo assim é de grande necessidade que
sejam tomadas as providências necessárias para melhorar o trafego nesta
avenida. Esperamos que seja providenciado o que se pede com a máxima
urgência.

Sala das sessôes, 27 de Setembro de 2021.

VEREADOR MDB

Avenida CléristonAndrade, l\53 - Baino São Miguel -Tel: (77) 36ll-9600 - Fone/Fax: (77)3611-9628
Home Page: wwü.camaradebarreiras.ba. gov.br Ouvidoria: 0800-075-81 0 I

-r-G$iEriqt \
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excrururísstMo sENHoR pREsTDENTS oR cÂrueRA DE vEREADoREs DE

BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA.

O vereador Francisco Bezerra Sobrinho, no uso de suas atribuições legais e regimentaís, 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-molas na rua Otacílio Monteiro da
Franca, nas proximidades da Panificadora Moreira, no bairro Vila Amorim, neste

Município."

JUSTIFICATIVA

O referido local conta com um alto fluxo de veículos de passeio, cargas,
transporte escolar, Ônibus coletivo, ciclistas, motociclistas e principalmãnte
pedestres, o que coloca em risco a travessia dos que precisam se locomover,
correndo sérios riscos de acidentes.

Nesta rua também possui muitos comércios, onde o perigo de acidentes,
se torna ainda maior, por conta da alta velocidade dos veículos.

O quebra-molas representa um instrumento de segurança no trânsito
pois, os condutores terão que diminuir a velocidade de séu transporte, para
trafegar na avenida, evitando assim um número significatívo de acidentes
ocasionados por alta velocidade. Sendo assim é de grande necessidade que
sejam tomadas as providências necessárias para melhorar o trafego nesta
avenida. Esperamos que seja providenciado o que se pede com imáxima
urgência.

Sala das sessões, 27 de Setembro de 2021.
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excernríssrMo sENHoR pRESTDENTe oe cÂrueRA DE 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 o serviço de limpeza do canal de águas pluviais na Avenida
Barão do Rio Branco, em frente a rodoviária no Bairro Vila Rica, Neste

Município".

JUSTIFICATIVA

,t'

A referida reivindicação se dá através da solicitação de moradores destes
bairros, pois o canal encontra-se entupido com lixos, e com a chuva a água não
escoou, causando mau cheiro e criando mosquitos. Sabemos que é de fundamental
importância à limpeza para melhorar o aspecto da comunidade, assim como
preservar a saúde pública dos moradores que ali residem.

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

Sala das sessões, 22 de Setembro de 2021 .

EREADOR MDB
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excercnrÍssrMo sENHoR PRESIDENTe 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 o serviço de pavimentação asfáltica ou em Bloquetes na Rua
Mimosa, no Bairro Vila Amorim, neste Município"

JUSTIFICATIVA

A pavimentação asfáltica ou em bloquetes da referida rua e de grande
importância para melhoria desta comunidade, haja vista ser uma antiga
reivindicação dos moradores, que apresenta demandas condizentes com os
projetos que estão sendo executados pela atual administração do poder executivo
que está investindo na melhorla 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 período
da estiagem, ocasionando problemas de saÚde.

Solicitamos brevidade no atendimento já que há muito tempo sofremos com

a falta da realização desse serviço.

Sala das sessÕes, 05 de Outubro de 2021
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CNPJ: 16.256. 893/0001 -7 O

rxcrururíssrMo sENHoR pREsTDENTT oR cÂruaRA DE vEREADoREs DE
BARRETRAS, ESTADO DA BAHIA.

O vereador Francísco Bezerra Sobrinho, no uso de suas atribuiçÕes legais e
regimentais, vem requerer a V. Ex. que, após deliberação e aprovação do plenárío,

seja encaminhada a Exmo. sr. prefeito a seguinte indicação:

"Que seja feito o s.9.ryico- d_e Recuperação com patrolhamento e cascalhamento
da Estrada vicinar da comunidade de Meiancia , neste Município.,,

JUSTIFICATIVA

A presente indícaçâo tem por objetivo atenLql_ad oàq
reivindicações feitas petos moradores da citada'comunidade,Iã]a uirtã'qr",Yvv, q
mencionada estrada, encontra-se em mau estado de conservação, o que acabadificultando o tráfego de veículos, e por isso necessita de rejaros uióánte. opatrolhamento e o cascalhamento a ser realizado e o" .Ã, ffi",lâ;l.ia para
oferecer boa trafegabilidade aos condutores de veículos. o transporte escolar,está impossibilitado de trafegar, e por esse motivo muitos estudantes estãosendo prejudicados, uma vez que, devido às más condiçÕes da estradaprejudicam consideravelmente o ir e vir das pessoas.vale sálientai-que essacomunidade tem mais de 50 famílias, e que necessitam que essa 'àstrada
esteja em boas condiçÕes.

solicítamos brevidade no atendimento já que a muito tempo sofremos
com a falta da realizaçâo deste serviço.

Sala das sessÕes, 07 de Outubro de 2021.
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