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excruruTísslMo sENHoR PREsIDENTT OE CÂTUERA DE VEREADORES DE BARREIRAS,

ESTADO DA BAHIA.

i

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:

,,Construção de uma Quadra Poliesportiva com cobertura no Bairro,^C.3:911h"ira, neste
Município." .âmara MuntclP

JUSTIFICATIVA

A população do Bairro Cascalheira e bairros adjacentes possui uma carência de

alternativas de esporte e lazer para as crianças, adolescentes e alunos da rede

pública, bem como para as suas famílias. A construção da quadra.esportiva sem

dúvida, e de extrema relevância social paÍa 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

superação, e controle dos impulsos negativos e agressividade. A atividade-física
praticaáa pelos moradores possibilita o desenvolvimento saudável, tanto físico como

psíquico das crianças.' 
A falta da pratiôa de esportes, segundo os especialistas, aumenta os riscos de

doenças, provocada pelo sedentarismo. Com uma quadra poliesportiva coberta, os

moraãores poderão realizar suas atividades física, mesmo em dias chuvosos como

em dias ensolarados e de alta temperatura, ficando todos protegidos da ação do

tempo.
Essa reivindicação é uma solicitação clamante da comunidade local; portanto peço

a construção da mesma, pois a comunidade abriga inúmeras crianças e, é nossa a

r"sponsabilidade dar uma melhor qualidade de vida aos cidadãos, oferecendo uma

estrutura com acomodaçÕes saudáveis para a prática de atividades físicas e

recreativas.
Solicitamos brevidade no atendimento já que a muito tempo sofremos com a falta

Prota6ot^o

da realização deste serviço.
Sala das sessÕes, 06 de abril de 2022.
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EXCELENTÍSSIrvIO SENHOR PRESIDENTE DA CÂUAnl 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 a seguinte indicação:

,,rndica a necessidade de se estender o serviço de coteta de lixo e implantação de

mais coletores nas comunidades de Ribanceiia e Pecuária, neste Município"'

JUSTIFIGATIVA

Sala das sessÕes, 06 de abril2022.

As referidas comunidades estão tendo um acumulo de lixo, onde os moradores estão

descartando de rânàira inadequada. E como ali não contem espaço adequado e a poucas

caixas de coleta que tem nas comunidades, não estão sendo suficientes para colocar.todo

o material descartado; é comum animais espalharem o lixo e ou os proprios morad.ores

descartarem de qúáfqr.r maneira o lixo, além do mau cheiro que deixa o ambiente

desorganizado.
Sabemos que é de fundamental importância oferecer a comunidade o serviço de

limpeza pública para melhorar as condições de sane-amento do local'

Solicitamos brevidade no atendimenio, já que há muito tempo os moradores sofrem

com este problema.

'.,[i"lllTTrffif,

Avenida Clériston Andrade, 1.353 - Baino São Miguel -Tel: (77) 3611-9600 I (77) 36ll-9628
Home Page: www.camaradebaneiras.ba.gov.br - Ouüdoria: 0800-075-8101



Camzara Svlurtícíyaf [e tsarreíras tsA
CNPJ: 16.25 6.893/0001 -70

ExEcELENTísslruo sENHoR pREsTDENTe on 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 seja feito com urgência uma Faixa de Pedestre na Avenida Barão do Rio
Branco (Nas imediações da oficina Só Diesel ), neste Município."

JUSTIFICATIVA

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

ciclistas e motociclistas e principalmente pedestres e estudantes, uma vez que

nas mediaçÕes conta com uma alta concentração de comércio, o que coloca
em risco a travessia dos pedestres que precisam se locomover, correndo sérios
riscos de acidentes por não terem uma área de identificação para uso de
passagem exclusiva.

A faixa de pedestre representa um instrumento de segurança no trânsito
para os pedestres, que enfrentam a necessidade de deslocamento e travessia
na referida avenida. Portanto essa providencia 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 providencias necessárias para melhorar o trafego de
pedestre nesta avenida. Esperamos que seja providenciado o que se pede

com a máxima urgência.

Sala das sessões, 06 de Abril de 2022.

Âpro
dia:.
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CamcaraL Svturtícíyaf {e tsarreíras -"tsA

CNPJ: 16.25 6.893 /0001 -70

ExcELENrissuvlo SENHoR PRESIDENTE DA cÂuana 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 Requalificação Asfáltica na Rua Salvador,
também conhecida como rua Encosta da Serra, no Bairro Vila Amorim,

neste Município".

JUSTIFICATIVA

A requalificação asfáltíca da rua pública citada é de grande relevância para

melhoria dos moradores, haja vista ser uma reivindicação da comunidade local,
que apresenta demandas condizentes com os projetos que estão 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 a tempos vem

sofrendo com a trafegabilidade na localidade, por conta das péssimas condições
em que as ruas se encontram.

Outro motivo deste pedido de melhorarias na infraestrutura, é oferecer

melhores condiçÕes de vida paru a população, e também contribuir para o
desenvolvimento econômico e social do local, que ainda não tiveram a
oportunidade de receber benefícios considerados básicos de vida.

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

Sala das sessões, 18 de Abril de 2022.
-amara Municioar,

1illflÀ?ü,#
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Cemzüra Jvlurtícíyaf {e tsarreíras tsA
CNPJ: 16.25 6.893 /0001 -70

ExEcETENTíssrruo SENHoR pRESTDENTS 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:
l

"Que seja instatado um semáforo nos cruzamentos entre as Ruas José
Bonifácio e a Rua Deputado Vieira de Melo, no Bairro São Miguel, neste

Município."

JUSTIFICATIVA

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

A instalação de um semáforo nestes cruzamentos é de grande
importância, para segurança no trânsito e para os pedestres, que enfrentam a
necessidade de deslocamento e travessia nas referidas ruas. Portanto essa
providência proporcionará segurança a todos que necessitam trafegar por ali.

Sala das sessões, 18 de Abril de 2022 'tffi
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