
CamcürcL fulurtícíyaf fe tsarreíras tsA
CNPJ: L6.25 6.893/0001 -70

excrururíssrMo SENHoR pREStDENTS oe 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, apos deliberação e aprovação do plenário

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

"Que Seja Feito o Serviço de Meio fio e Sarjeta, na
Bairro Vila Rica, neste Município".

JUSTIFICATIVA

O serviço de sarjeta e meio fio, na rua pública citada é de grande relevância
para melhoria do Bairro Vila Rica. A rua recebeu o serviço de pavimentação
asfáltica, porém não foi contemplada com meio fio e sarjeta. A falta da conclusão
deste serviço pode acabar comprometendo a qualidade do asfalto.

Outro motivo deste pedido de melhorarias na infraestrutura, é oferecer
melhores condiçÕes de vida para a população, e também contribuir para o
desenvolvimento econômico e social do local.

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

Sala das sessões, 09 de Agosto de 2022.
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EXTCEUTTTíSSITUO SENHOR PRESIDENTE OA CÂTUIRE 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' seia encalptrada a

Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação: aiir..*

"Que Seja Construído Uma Rotatória ou ins.talado

Cruzamentos das BRs 020 e 135 entre as Avenidas Barão Do Bra

;Ãúrt" Amorim, que dão acesso aos bairros São Pedro e Vila
Neste MuníciPio".

Rica,

\0
JUSTIFICATIVA

os Moradores dos bairros Vila rica, são Pedro e demais bairros adjacentes'

clamam por melhorias de trafegabilidades junto à entrada que dá acesso à

óii..üãr 
'Àvenida do Bairro. pãis devido à ausência de uma rotatória ou

!àráioro para organizar o trânsito no local, é comum e constante o número de

á.iJàntes tom vítimas fatais, devido ao grande fluxo de veiculos, de pedestres'

estudantes, ciclistas, e etc----É.tà 
e ,r" antiga e clamada reivindicação da populaçáo local, que.devido

ao crescimento da àrea comercial pedem maior atenção as necessidades que

;ãÃã;;;;tresenta. Portanto, a rotatória ou o semáforo em muito contribuirá

;;ã;;tóã;üação do trânsito e proporcionara maior segurança à população

que por ali transitam.
Solicitamos brevidade no atendimento'

Sala das sessÔes, 09 de Agosto de2022'
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EXECELENTíSSInnO SENHOR PRESIDENTT On CÂueRA DE VEREADORES DE

ESTADO DA BAHIA.

O vereador abai , no uso atribuições legais e regimentais, vem requerer a

V. Ex. que, após deliberação e aprovação d-o plenário, seja encaminhada a Exmo. Sr. Prefeito

Municipal a seguinte indicação

,,eue seja feito o serviço de instalação de cerca concertina no muro da Escola

Municipal Luzia Gonçalves, no bairro Santo Antônio, neste Município".

JUSTIFICATIVA

O motivo deste pedido é manter mais seguro esta instituição de educação, onde

diversas crianças passam a maior parte do seu dia'

A instalação áesta cerca é de grande importância para manter nossas ctianças e

colaboradores mais seguros, pús a cerca com toda certeza além de inibir também

tornará mais difícil a entrada de vândalos.

Solicitamos brevidade no atendimento, visando atender os anseios para uma

melhor segurança no âmbito escolar.

Sala das sessões, 11 de agosto de 2022.
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ExEcELENTísslruo 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 a instalação de redutores de
pedestre na rua Rio de Janeiro, no Bairro Vila Amorim,

Apr
dia:.

JUSTIFICATIVA a
a

O referido local conta com um alto fluxo de veículos defasseio, ca
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.

Os redutores de velocidade representam um instrumento de segurança
no trânsito para os pedestres, que enfrentam a necessidade de deslocamento
e travessia na referida rua. Portanto essa providencia proporcionará segurança
a todos que necessitam transitar nesta rua com mais segurança, sendo assim
é de grande necessidade que sejam tomadas as providencias necessárias para

melhorar o trafego nesta avenida. Esperamos que seja providenciado o que se
pede com a máxima urgência.

Sala das sessÕes, 11 de Agosto de 2022.
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ExEcELENTíssrruo sENHoR pREStDENTS oe cÂrunRA DE vEREADoRES DE

BARRE!RAS, ESTADO DA BAHIA.

dia: .ri
\-/\-

o vereador abaixo-assinado, no uso de suas)i7íuiçoes tàà-lie'r mentais, vem requerer a

a Exmo. Sr. PrefeitoV. Ex. que, após deliberação e aprovação do plenário, seja encami

Municipal a seguinte indicação

"Que seja feito o serviço de instalação de cerca concertina no muro da Escola
Municipal AlbeÉo Amorim, no bairro Vila Amorim, neste Municipio".

JUSTIFICATIVA

O motivo deste pedido é manter mais seguro esta instituição de educação, onde
diversas crianças passam a maior parte do seu dia.
A instalação desta cerca é de grande imporlância para manter nossas crianças e

colaboradores mais seguros, pois a cerca com toda certeza além de inibir também
tornará mais difícil a entrada de vândalos.

Solicitamos brevidade no atendimento, visando atender os anseios para uma

melhor segurança no âmbito escolar,

Sala das sessões, 17 de agosto de 2022.
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