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,,Que Seja Feito O Serviço De Capina E Poda Das Árvores Do Parque Novo Tempo

Situado Nas Imediações Que Abrange As Areas Do Fundo Do Detran, Passando Em Frente
Ao Hospital Eurico Dutra Indo Até As Imediações Do Posto Alê, No Bairro São Pedro, Neste

Município."

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA cÂManq. DE vEREADoRES
DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA.

O vereador Francisco Bezerra Sobriúo, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

vem requerer a V. Ex. que, após deliberação e aprovação do plenário, seja encamiúada a

Exmo. Sr. Prefeito a seguinte indicação:

JUSTIFICATIVA

A referida praça necessita de capina e poda das árvores com urgência, pois com o

acúmulo de mato e o crescimento das árvores no local a visibilidade e a estética da área

esta prejudicada, principalmente por este espaço ser utilizado diariamente pelos moradores,

alunós, trabalhadores, esportistas, ônibus coletivos municipais da cidade que usam aquele

espaço como ponto de parada das liúas; e também estar situada em frente a um dos

hospitais de maior importância do município que é o Hospital Eurico Dutra, tendo assim

um fluxo intenso de movimentação na ârea, além de que a visibilidade comprometida

favorece apréúicade assaltos, acidentes de trânsitos e o surgimento de insetos. Portanto, é

necessário que o Poder Público faça uma limpeza nessa praça, afinal, as praças públicas

são visivelmente consideradas como cartão-postal de qualquer cidade.

Solicito brevidade no atendimento, tendo em conta que a necessidade exi§e certa

urgência.
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ExEcELENTísstwto 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:

"Clue seja feito com urgência a manutenção da pintura da Faixa de Pedestre na
Rua do Antigo aeroporto (Em frente ao Hospital do Oeste), no Bairro Vila

Amorim, neste Município."

JUSTIFICATIVA

O referido local conta com um alto fluxo de veículos de passeio,
cargas, ciclistas e motociclistas e principalmente pedestres, uma vez que nas
mediaçÕes conta com uma alta concentração de comércios e Hospital do
oeste, o que coloca em risco a travessia dos pedestres que precísam se
locomover, correndo sérios riscos de acidentes.

A faixa de pedestre desta rua encontra-se quase que invisível, sendo
assim necessita com urgência de uma manutenção, para segurança no
trânsito e para os pedestres, que enfrentam a necessidade de deslocamento
e travessia na referida rua. Portanto essa providência proporcionará
segurança a todos que necessitam de um espaço próprio de uso;
identificando a sua passagem com mais segurança, sendo assim é de grande
necessidade que sejam tomadas as providências necessárias para melhorar o
trafego de pedestre nesta rua.

Sala das sessões, 14 de Junho de 2021.
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ExEcELENTísslruo sENHoR pREstDENTe oR cÂunRA 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 Municipal a seguinte indicação:

"Que Seja Feito Com Urgência O Serviço De Reposição De Lâmpadas
Queimadas Na Rua Presidente Médice, 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 noturno

tornam-se vulneráveis a assaltos, causando pânico e desconforto aos moradores.
É importantíssimo que esse serviço seja resolvido o mais breve possivel.

Solicitamos brevidade no atendimento para que a população volte a trafegar com

seguranç4.

Sala das sessões, 14 de Junho de2021.
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ExEceururísstMo SENHoR pREStDENTE DA cÂruenn 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 A Construção de Uma Quadra poliespoÉiva com CobeÉura na
Escola Valdete Piedade de Holanda, no Bairro Buritis, neste Município".

itcrlil MuniClpa

JUSTIFICATIVA

A referida Escola Municipal não possuí um espaço adequado que
ofereça melhores condiçÕes aos alunos a praticarem esportes e lazer, o que é
essencial para o desenvolvimento de crianças e adolescentes. O esporte é
reconhecido não só por trazer benefícios a saúde para quem compete, e sim
como uma oportunidade de inclusão social e um meio de interlocução entre
pessoas na reflexão e na discussão sobre os valores e as relações sociais.
Além disso o esporte serve para instigar as pessoas a cooperação, o trabalho
em grupo e superação de desafios e além de trazer benefícios a saúde.

Por isso, se faz necessária, para que seja proporcionadas melhores
condiçÕes aos alunos à realização de aulas práticas de educação físicas,
realizaçáo de jogos e outros, principalmente em dias chuvosos e de muito sol,
que seja feito um espaço adequado a prática de esporte. Com a Construção da
Quadra poliesportiva com cobertura as oportunidades de desenvolvimentos das
atividades físicas serão muito mais vantajosos e propícia aos alunos.

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

. Sala das sessões, 14 de Junho de2021.
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exceururíssrMo 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 dos canais de águas pluviais, nos Bairros
Buritis le ll, Neste Município".

JUSTIFICATIVA

A referida reivindicação se dá através da solicitação de moradores destes
bairros, pois os canais encontram-se entupidos 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, 14 de Junho de2021.
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ExEcELENTíssuvto SENHoR pRESTDENTT oR cÂunRA DE vEREADoREs DE

BARRETRAS, ESTADO DA BAHtA.

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 premente necessidade de se colocar Lixeiras na entrada do povoado
Ribanceira , neste Município."

amara Muntct

JUSTIFICATIVA

O referido local atualmente 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 caixa de coleta que possa
ser usado para colocar todo o material descartado; é comum animais
espalharem o lixo e 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, o que além do mau cheiro deixa o ambíente
desorganizado.

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

Solicítamos brevidade no atendimento, já que há
moradores sofrem com este problema.

Sala das sessões, 14 deJunho de 2021 ,ti'
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ExEcELENTíssrruo sENHoR pREsTDENTE 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 a Exmo.

Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

,,Que seia feito com urgência a manutenção da pintura da Faixa de Pedestre na

Rua Otãcílio Monteiro da Franca (Em frente a escola Cantinho da Alegria), no
Bairro Vila Amorim, neste Município."

JUSTIFICATIVA

O referido local conta com um alto fluxo de veículos de passeio,

cargas, ciclistas e motociclistas e principalmente pedestres, uma vez que nas

meãiações conta com uma alta concentração de comércios e escola, o que

coloca em risco a travessia dos pedestres que precisam se locomover,

correndo sérios riscos de acidentes.
A faixa de pedestre desta rua encontra-se quase que invisível, sendo

assim necessita com urgência de uma manutenção, para Segurança no

trânsito e para os pedestres, que enfrentam a necessidade de deslocamento

e travessia na ieferida rua. Portanto essa providência proporcionará

Segurança a todos que necessitam de um espaço proprio .de uso;

iOentiticándo a sua passagem com mais Segurança, sendo assim é de grande

necessidade que sejam tomadas as providências necessárias para melhorar o

trafego de pedestre nesta rua.

Sala das sessões, 14 de Junho de 2021.
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