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EXCELENTÍSSIuO SENHOR PRESIDENTE DA CÂtu'ln't DE VEREADORES

DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA.

o vereador Francisco Bezetrasobriúo, 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:

,,eue Seja Feito O Serviço De Capina E Polda Das Ár-vores Da Praça Anísio Bezerra

Leite No 
-Bairro 

úlu A"'otim, Neste Município'"

JUSTIFICATIVA

A referida praça necessita de uma capina e polda das árvores com scomo
area

acumulo de mato e o crescimento das árvores no local a visibilidade e a

.rt" pr.:"aicada, principalmente por este espaço ser utilizado diariamente pelos moradores'

alunos, trabalhadores e etc que usam as liúas de ônibus coletivos municipais da cidade

d; ";r- aquele espaço "ó*o 
ponto de retorno das liúas; e por também uma area

comercial do bairro, tendo assim um grande fluxo de movimentação' Portanto' é necessário

qr. o poder público faça uma HÃpeza nessa praça, afinal, as praças públicas são

visivelmente consideradas como cartão-postal de qualquer cidade.

Solicito brevidade no atendimento, haja vista que a região necessita com certa urgência'

Sala das sessões, 01 de Juúo de202l'

Avenida Cl§riston Andrade, 1.353 - Bairro São Miguel -Tel: (77) 3611-9600 - Fone/Fax: (77) 36ll-9628
Home Page: wwwcamaradebaneiras.ba.gov.br - Ouüdoria: 0800-075-8101

r 11

a i1la ra áio.
-l",:ffi,

cl do
.à11....,



CNPJ: 16.256.893/0001 -70

exceururíssrMo SENHoR pRESTDENTe oR 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 aprovação do plenário, seja encaminhada a

Exmo. Sr. Prefeito a seguinte indicação:

JUSTIFICATIVA

Visando proporcionar um espaço que permita a circulação e a
atividades físicas, 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 Nova Conquista. Atendendo assim de forma
satisfatória os anseios da comunidade, podendo garantir o bem-estar da
população, ampliando as condiçÕes de lazer dos munícipes, lhes proporcionando
um espaço arborizado com um paisagismo adequado.

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

Sala das sessões, 01 de Junho de2021.

de

AsSinattrra 6lp Egpçi' qári,

Avenida Clériston Andrade, 1.353 - Baino São Miguel - TeL (77) 3611-9600 - Fone/Fa,r: Q7) 36ll-9628
Home Page: www.camaradebaneiras.ba. gov.br - Ouvidoria: 0800-075-8101

"Gonstrução de uma Praça Pública com Academia ao Ar livre, no Bairro Nova
Conquista, neste Município ;;; _LUlü if.W

i,r,i.':

-âmara Munici
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excelerutisstMo SENHoR pREStDENTE ol cÂuaRa 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 aprovaçáo do

plenário, seja encaminhada a Exmo. Sr. Prefeito a seguinte indicação:

" Que Seja Feito o Serviço de Ampliação e Reforma da Estrutura das Pontês
que ligam o Bairro Santo Antônio neste Município."

., tla ra Munici o. do
P' LrtgRolo
tmUÍ I

JUSTIFICATIVA

O referido Bairro possui entre si um canal de águas plúvias que corta a
e por ele existem várias passarelas (pontes) que estão totalmente danificada
tempo e mau uso. As mesmas necessitam de manutenção nas bases de
sustentaçáo que possuem buracos que podem causar acidentes aos pedestres e
nos guarda-corpos que estão bastantes danificados (em algumas das pontes nem
existe mais) e necessitam urgente da colocação de um novo modelo de estrutura
de proteçâo das laterais. Como o movimento de ciclistas, automóveis, estudantes,
pedestres etc. é constante o perigo eminente é grande, sendo assim ha
necessidade de que seja feito este serviço é de extrema urgência.

Solicito brevidade no atendimento, haja vista da necessidade do baino deste
serviço.

Sala das sessões, 01 de Junho de 2021 .
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ExEcELENTíssrvto SENHoR pREsTDENTe 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 o serviço De Reposição De Lâmpadas
Queimadas Na Rua Rio de Janeiro, No Bairro Vila Amorim, Neste Município"

JUSTIFICATIVA

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 qoturno
tornam-se vulneráveis 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, 08 de Junho de 2021.

arnara Municil
Protqqqlo^Ío

N
Énr

Assina
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ExEcELENTísstnno sENHoR pREsTDENTe oR cÂueRA 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:

"Que seja feito o serviço de Recuperação Asfáltica próximo á parada de
coletivo, na Rua wilson Porto, no Bairro Vila Amorim, neste Município,,.

JUSTIFICATIVA

A referida solicitação é feita com o pedido de urgência devido a necessidade
de recuperação desta rua que por sua vez se encontra em estado precário devído
ao desgaste da pavimentação asfáltica, que com o grande fluxo do transporte
coletivo presente diariamente no local acaba se deteriorando.

E um pedido de urgência pois o local da parada de ônibus já se encontra com
um grande desnível, causando perigo aos pedestres e veiculos que por ali
passam.

Solicitamos brevidade no atendimento já que há muito tempo sofremos com a
falta da realização desse serviço.

Sala das sessÕes, 08 de Junho de2021.
:itliaio tvlUntCi
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VEREADOR MDB
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