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EXECELENTíSSIruO SENHOR PRESIDENTT 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:

,,eue seja feito o serviço de Pavimentação Asfáltica na Estrada Vicinal que dá

acesso aé Comunidadeá de Pecuária, Ribanceira, Canaã, Baixa Verde, Beira Rio,

passando pelo projeto Godevasf até a BA 447, neste Município"'

JUSTIFICATIVA

A presente indicação tem por objetivo atender as diversas

reivindicaçóes feitas pelos moradores das citadas comunidades, haja vista que,

a mencionada estrada, recebendo esse serviço irá beneficiar em média de 400

a 500 famílias. Com a pavimentação asfáltica dessa estrada, será possível

oferecer boa trafegabilidade aos condutores de veÍculos e ao transporte

escolar, bem como, o deslocamento das pessoas que utilizam aquelas vias,

como produtores rurais e também buscar uma linha de transporte coletivo para

priorizar aos moradores que precisam se deslocar para o centro da cidade para

irabalhar e resolver os seus compromissos do dia-a-dia.
Solicitamos brevidade no atendimento deste serviço

Saia das sessões, 18 de Maio de 2022.
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EXCELENTíSSIwIO SENHOR PRESTDENTE DA CÂnlam Oe

VEREADORES DE BARRETRAS, 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.

,,eue seja feito o serviço de Paisagismo urbano na pracinha que fica nas

proximiáades do (HO) Hospital do Oeste, na rua do Antigo AeropoÉo, no

Bairro São Pedro, neste Município."

JUSTIFICATIVA

A realização deste serviço com toda certeza, tornará esse espaço público,

um locat priúilegiado para a convivência e socializaçáo de diferentes gerações.

Visando pro[orcionar um espaço adequado, permitindo para os moradores,

visitantes e'demais pessoas que útilizam desta via uma visualização mais bela

e acolhedora, onde irão trafegar em um corredor ecológico e de

embelezamento da cidade, com uma ótima iluminação, fornecendo segurança

e bem estar para a PoPulação.
Solicitamos brevidade no atendimento já que há muito tempo sofremos com

a falta de implantação deste Bem pÚblico.

Sala das sessões 18 de Maio de 2022.
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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:

,,A Construção de um Ginásio PoliespoÉivo completo nas imediações dos

Bairros Buritis le ll, neste MunicÍpio"'

JUSTIFICATIVA

A população dos bairros citados, possui uma carência de alternativas de

esporte elazér para aS crianças, os adolescentes, os alunos da rede pública' e

bem como para as suas famílias. A construção de um ginásio poliesportivo

sem dúvida, e de extrema relevância social paru a comunidade escolar e para

os beneficiários uma vez que proporcionará aos mesmos a criação de novas

óóço"r de atividades esportivas como também de lazer, o mesmo contribuirá

para fortalecer o, *tot"t construtivos como: companheirismo' auto controle'

respeito às regras, auto superação, e controle dos impulsos negativos e

agressividade.
Essa reivindicação é uma solicitação clamante da comunidade daquela

localidade, ou sela, das crianças, aduúos e de todos os moradores da região

do bairro Buritis,'que convivscom o sofrimento das crianças que pertencem

;qúÉ comunidade. Portanto peço a construção da mesma, pois a comunidade

abriga inúmeras ãrianças e, b áotta a responsabilidade de dar uma melhor

qúriiarO" de vida ào. tiOrOâos, 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 da realizaçâo deste serviço.

EXcELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DE

VEREADORES DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA.

Sala das sessões, 16 de Maio de 2022'
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exceururissruo SENHoR pRESIDENTE oa cÂruaRa oe
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 deliberaçáo e aprovação do
plenário, seja encaminhada a Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicaçáo:

"Demoliçáo e Construção da Unidade Básica de Saúde da Família - UBS
Ruci Rosemberg de Araújo, no Bairro Buritis, neste Município."

JUSTIFICATIVA

Esta indicação se dá com base nas necessidades dos moradores do bairro
Buritis, onde já existe uma unidade de atendimento que até o presente momento
necessita de certa atençáo quanto a estrutura diante da ineficiente do espaço
oferecido. Sendo assim, a demolição e construçáo de um novo espaço com
capacidade maior de atendimento, salas planejadas para cada setor, uma área
coberta que proteja os moradores no aguardo do atendimento diante do sol e
chuva, arborização da área externa com bancos e plantio de árvores frondosa
dará aos moradores daquela localidade e dos povoados circunvizinho, melhores
comodidades diante as suas necessidades de atendimento na área de saúde
básica. Ha uma insatisfação por parte dos moradores que clamam por uma
providência imediata que garanta uma qualidade de vida e atendimento médico
em um local adequado, e os mesmos veem diante da minha pessoa solicitar que
o poder público dê uma maior atenção com certa urgência desta indicação.

Solicitamos brevidade no atendimento devido a importância desta obra para
a localidade.

Sala das Sessões, 25 de maio de2022 :' 
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