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,,eue seja feito o serviço de revitalização (limpeza, arborização e paisagismo), na

margem (lateral 
""qr"tO") 

da BRIgS õo, à ev. AlbeÉo Amorim, entre os bairros

Arboreto l, Resiàáncial iopacabana Palace, Vila Amorim, São Pedro' Vila dos

Soldados, neste MuníciPio."

JUSTIFICATIVA

lndico a realização da revitalização das margens laterais pertencentes as ruas e os

bairros supra citados, tornando assim esta área que hoje encontrasse sem uso, com

acúmulo de resíduos e mato; um espaço planejado de uso comum da população'

arborizado, iluminado, projetado com ciclóvia'e caiçamento para caminhada' Tudo isso

alem de valorizar uma das BRs cartão de entiada ao nosso município, tambem

proporcionr, , pàpúiàiao local um novo espaço de lazer' Lembro tambem que a

implantação 
" 

,"ná;o dà arborização dest a área urbana do município, deve ser vista como

um instrumento de desenvolvimento e de qualidade de vida. sabe-se que as árvores

urbanas desempenham função relevante para os cidadãos e o meio ambiente, tais como:

erevar a permeabilidade do soro, controrai a temperatura e a umidade do ar, interceptar a

água da chuva, proporcionar sombra, funcionar como corredor ecológico, diminuir a

pãüiça. do ar, arém da questão d.o embelezamento da cidade, dentre outras'

solicitamos brevidade no atendimento já que há muito tempo sofremos com a falta da

realização deste serviço.

Sala das sessões, 05 de Julho de 2022'
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O vereador Francisco Bezerra Sobrinho, no uso de suas atribuiçôes 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:

,,eue seja feito o serviço de revitalizaçáo (limpeza, arborização e paisagismo), na

margem'(lateral direitaf da 8R135 com a Av. Barão do Rio Branco, entre os bairros

Conl. Habitacional São Francisco, Arboreto tl, Santo Antônio, Vila Amorim, Vila dos

Funôionários, Vila Rica seguindo as imediações da AABB, neste Munícipio."

JUSTIFICATIVA

lndico a realização da revitalização das margens laterais pertencentes as ruas e os

bairros supra citados, tornando assim esta área que hoje encontrasse sem uso, com

acumulo de resíduos e mato; um espaço planejado de uso comum da população,

arborizado, iluminado, projetado com ciclovia e calçamento para caminhada. Tudo isso

além de valorizar uma áas BRs cartão de entrada ao nosso município, também

proporcionar a população local um novo espaço de lazer. Lembro também que a

implantaçao e manàjo dá arborizaçâodesta área urbana do município, deve ser vista como

um instrúmento de desenvolviménto e de qualidade de vida. Sabe-se que as árvores

urbanas desempenham função relevante para os cidadãos e o meio ambiente, tais como:

elevar a permeabilidade do solo, controlar a temperatura e a umidade do ar, interceptar a

água da chuva, proporcionar sombra, funcionar como corredor ecologico, diminuir a

pótriçao do ar, além da questão do embelezamento da cidade, dentre outras.' 
Solicitamos brevidade no atendimento já que há muito tempo sofremos com a falta da

realização deste serviço.

Sala das sessões, 05 de Julho de 2022.
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ExEcELENTíssrruo sENHoR pREStDENTe on 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, apos deliberação e aprovação do plenário,

seja encaminhada a Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

JUSTIFICATIVA

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

necessidade de recuperação desta Avenida citada que abrange o Bairros Santo

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

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

diariamente no local acaba se deteriorando. Alem disso esta rua é a principal área
comercial do bairro, e é tambem utilizada como via de passagem de transporte

coletivo público, escolares, ciclistas, estudantes e pedestres em geral.

E um pedido de urgência urgentissima, por que além de se tratar de uma

avenida comercial e de trânsito intenso e pesado, é uma área que se aproxima da

BR 135.
Solicitamos brevidade no atendimento já que há muito tempo sofremos com a

falta da realização desse serviço.

Sala das sessões, 25 de Julho de 2022.
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ExEcELENTísstruo SENHoR pRESTDENTT on cÂruaRA DE vEREADoRES DE BARREtRAS, EsrADo

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: ,, ü

ot ,,?3:'fffffi
"Que seja feito o seruiço de reposição das lâmpadas, instalação de braços completo
e manutenção da rede de iluminação pública nas ruas Cosme e Damião, Eucalipto,
Samambaia, Laranjeira, Cajueiro, Orquídeas, Oliveira, Flores, lpê, Pinheiro, Acácias,
Cajarana, Margaridas, Rosas, Jabuticaba, Pitangueira, Florestal, Alto da Encosta
coqueiro e demais ruas pertencentes ao Bairro Nova Conquista, neste Município."

JUSTIFICATIVA

A pedido dos nobres moradores desta referida rua, os quais fui procurado para que

intermediasse junto ao setor competente da prefeitura, a manutenção e troca das lâmpadas
dos postes de iluminação pública de todas ruas do bairro nova conquista. O pedido é
pertinente visto que a falta de iluminação está 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.
Diante do exposto, solicito com urgência a realizaçáo dos serviços solicitados para que a
população volte a trafegar com segurança.

Sala das sessões, 01 de Agosto de 2022.
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ExEcEtENTísstruo 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 instalação de cerca concertina no muro da Creche
Rosália Silva de Carvalho, no bairro Vila Amorim, neste Município".

JUSTIFICATIVA

O motivo deste pedido é manter mais seguro esta instituição de educação infantil,
onde diversas crianças passam a maior parte do seu dra. Essa creche rnÍehzmente
já foi vítima de roubo e com certeza a falta da cerca concertina facilitou a invasão
dos ladrÕes.
A instalação desta cerca é de grande importância para manter nossas crianças e
colaboradores mais seguros.

Solicitamos brevidade no atendimento, visando atender os anseios para uma
melhor segurança no âmbito escolar.

Sala das sessões, 09 de agosto de 2022.
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