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exceleutíssluo sENHoR PRESIDENTE oa cÂmlm DE vEREADoRES

DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA.

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

regimentais, vem requerer a V. Ex' que, após deliberação e aprovaçáo do plenário'

se]a encaminhada a Exmo. Sr. PreÍeito Municipal a seguinte indicação:

"Que Seia Feito A Requalificação da llumina.ção Pública' na BRí35 ' na

Avenida Alberto Amorim ã na Ãv' garao do Rio Branco' comtemplando o9

Bairros santo Antônio, viia-Àmorim, Vila Dos Funcionários e vila Rica, até

ãs iÀeaiaçOes da Rodoviária, Neste Município"

JUSTIFICATIVA

osmoradoresdasáreascitadas,vemsofrendocomaausênciadeluminárias

", uáiio, pontos das vias públicas desta avenida' e os mesmos pedem atenção

;;;;g#i" ; pedido. eliá situaçao vem favorecendo as ações de vândalos'

onde, as pessoas qr" potãriitãt"gam-no período noturno tornam-se vulneráveis

ã 
""."itoà, 

cars"náo pânico e desconforto aos moradores'- 
E--pãitá"tíssimo'que o poder público ofereça um serviço de iluminação

públü ã; qualidade, pois, é essencial para a qualidade de vida e da segurança'

dos moradores daquela localidade'-- 
sotúit".o. brevidade no atendimento já que há muito tempo sofremos com a

falta da realizaçáo desse serviço.
Sala das sessões, 19 de Maio de2022'
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EXTCEICNTíSSIIVIO SENHOR PRESIDENTE OI CÂTUERA OT 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'

sejaencaminhadaaExmo.Sr.PrefeitoMunicipalaseguinteindicação:

,,Que seja feito o serviço de Tapa buraco , na Avenida Barão Rio Branco, nas

imeáiações da Au[o peças Berg Pneus, no Bairro Vila Amorim, neste
Município",

JUSTIFICATIVA

A referida solicitação é feita com o pedido de máxima urgência devido a

necessidade de recupeiaçáo desta Avenida citada, que abrange os Bairros Santo

Àntônio, Vila Amorim, Vilá dos Funcionários, Vila Rica até a Rodoviária da nossa

cidade, que por sua vez se encontra com alguns buracos enormes, devido ao

desgaste'da pavimentação asfáltica, e com o grande fluxo de movimento presente

diaúmente no local acãba se deteriorando. Além disso fica nas proximidades de

área comercial, e é também utilizada como via de passagem de transporte coletivo,

escolares, ciclistas, estudantes e pedestres em geral'

E um'pedido de urgência urgentíssima, por que além de.t"-I{llde uma

Avenida comercial e de t-rânsito inienso e pesado, é uma lateral da BR 020 e da BA

030.
solicitamos brevidade no atendimento já que há muito tempo sofremos com a

falta da rcalizaçáo desse serviço.

Sala das sessÕes, 23 de Maio de 2022.
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rxcelerutísstruo SENHoR pREStDENTE on cÂrunne DE vEREADoRES DE BARREIRAS, EsrADo

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 a seguinte indicação:

"Que seja feito com urgência a drenagem das águas pluviais empossadas, e
também a vistoria da área (para a realização de uma melhoria definitiva) na Rua
Pernambuco, que fica nas proximidades do Posto de Saúde e ao lado da Quadra
Poliesportiva no Bairro Vila Brasil, neste Município."

JUSTIFICATIVA

A presente indicação tem por objetivo atender as diversas reivindicações feitas pelos
moradores da citada área, que necessita com certa urgência que seja feito a drenagem
das águas pluviais que se encontra a tempos empossadas e obsúuindo a movimentaçáo
dos transeuntes. Mas além da limpeza da água pluviais já empossada, é de estrema
necessidade que seja realizado também no local um estudo através de uma vistoria,
visando encontrar a melhor solução ao problema, principalmente que independente de
chuvas, as águas que escoam diariamente já são suficientes para criar na área grandes
transtornos, o que acaba prejudicando a locomoção dos transeuntes e o andamento do
comércio presente. O atendimento desta solicitação vai garantir o bem-estar de toda a
comunidade.

Solicitamos brevidade no atendimento deste serviço

Sala das sessÕes, 20 de Maio de2022.
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