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excrleruríssrruo sENHoR pREStDENTE ol cÂunRl 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 deliberaçáo e aprovaçâo do plenário, seja

encaminhada a Exmo. Sr. Prefeito a seguinte indicação:

"Que Seja Feito A Construção de Uma Arena Esportiva no Boa Sorte ll, Neste
Mu n icípio"

Cârnara ivluillcrpai tte i.:arreiras
Protocolo no-:z}l5-

JUSTIFICATIVA Em =Ztl!l-:?Ç !! -f L:f,t-horas

A presente indicação tem como objetivo a construção de uma arena

esportiva, padronizada com arquibancadas, alambrado, iluminação, banheiros e

vestiários, no qual proporcionaria entretenimento e lazer aos moradores daquela

comunidade e até mesmo podendo ser realizados eventos esportivos com a

participação das demais comunidades do nosso município.

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

falta da realização desse serviço,

Sala das sessôes, 23 de Novembro de2022.
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ExEcELENTísstruo sENHoR pRESTDENTe oa cÂruRRA 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:

"Que seja feito o serviço de pavimentação asfáltica na parte que dá acesso a
entrada da BR 020 a Avenida Barão Rio Branco, no Bairro Vila Amorim, neste

Município".

JUSTIFICATIVA

A referida solicitação é feita com o pedido de máxima urgência devido a
necessidade de recuperação desta parte que dá acesso a entrada da BR 020 a

Avenida Barão do Rio Branco, que por sua vez se encontra com muitos buracos e

devido ao grande fluxo de veículos presente diariamente no local acaba
dificultando o trânsito e causando prejuizo. Alem 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 se tratar de uma

Avenida comercial e de trânsito intenso 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 realizaçâo desse serviço.

Sala das sessÕes, 28 de novembro de 2022.
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EXECETENTíSSIrUO SENHOR PREstDENTe oR CÂUnRA 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 22, nas imediações
do Mercado do Bira até o Canal de águas pluviais do Bairro Santo Antônio,

neste Municipio" Câmara MuniciPal de Barreiras
Protocolo n"- "Zt8+ ,

fmg&, Jl ,,:1"a" as Jl:-16-horas

JUSTIFICATIVA

A requalificação asfáltica da rua publica citada é de grande relevância para

o Bairro Santo Antônio, haja vista ser uma reivindicação da comunidade local, que

apresenta demandas condizentes com os projetos que está sendo executados pela

aiual administração do poder Executivo que está investindo na melhoria da

infraestrutura do nosso municipio. Por isso pedimos que seja levado em conta as

necessidades dos moradores locais que a tempos sofrem com os buracos, que

também prejudica a trafegabilidade.
Outro motivo deste pedido é melhorar a infraestrutura, oferecer melhores

condições de vida para a população.
Solicitamos brevidade no atendimento já que há muito tempo sofremos com

a falta da realização desse serviço.

Sala das sessÕes, 28 de novembro de 2022.
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imediações da Creche Cemei Rosália Silva de Carvalho de Sogzar^1g-
Bairro Vila amorim, neste município". Câmara Municipal de-b-aÍrelras

Protocolo n" 4#*= tt:^-
r^ tll I tl-*-à; -lL:-ghoÍas,USTIFICATIVA Kê-^;'U' k?-1/b".*i=

excelerurÍssrMo SENHoR PRESTDENTE oa cÂulRa oe
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 instalado Postes de iluminação na Rua Gosme e Damião, nas

ÃtfiffiG?ir'.-'u-,"â'ro
A instalação desses postes de iluminação nesta rua e de grande

relevância para melhoria do Bairro Vila Amorim, haja vista ser uma
reivindicação dos moradores, que apresenta demandas condizentes com os
projetos que estão sendo executados pela atual administração do poder
Executivo que vem investindo na melhoria do nosso município. Por isso
pedimos que se.ja levado em conta as necessidades destes moradores locais
que a tempos sofrem com a escuridão desta rua, lembrando também que nesta
rua encontra-se uma creche e a mesma necessita de iluminação para se
manter segura no período noturno.

Outro motivo deste pedido é oferecer segurança no ir e vim das pessoas, e
proporcionar melhor qualidade de vida para a população.

Solicitamos brevidade no atendimento já que a muito tempo sofremos com

a falta da realizaçào deste serviço.

Sala das sessôes, 28 de Fevereiro de 2022
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ExEcELENTíssrruo SENHoR pRESTDENTe oR 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 placas de sinalizações nas ruas
Barão de Grajaú, Chico Mendes, Bela Vista, São Domingos, Piracicaba, Santa

tnês, Delta, Heitor Bastos e Flor da índia no Bairro Cascalheira, neste
Município."

JUSTIFICATIVA

As ruas deste bairro contam com um alto fluxo de veículos de passeio,
cargas, ciclistas e motociclistas e principalmente pedestres e estudantes, uma
vez que nas imediaçÕes 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.

As placas de sinalizaçÕes, são um instrumento de segurança no trânsito
para os pedestres, que enfrentam a necessidade de deslocamento e travessia
nas referidas ruas. Portanto essa providencia proporcionará segurança a todos
que necessitam transitar nestas ruas com mais segurança, sendo assim é de
grande necessidade que sejam tomadas as providencias necessárias para

melhorar o trafego neste bairro. Esperamos que seja providenciado o que se
pede com a máxima urgência

Sala das sessões, 28 de novembro de 2022.
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exceterurísstMo SENHoR pRESTDENTE oa cÂnrtlRa 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 Pavimentação Asfáltica nas Ruas Damasco
União, Perola, Rubi, Agata, Delta, Santa Helena, Serra Negra, Topázio, São
Jorge, e Ametista, No Bairro 29 De Julho, neste Municí@'inara Municipal de Barreiras

PÍolocolo no 

--4?96.-en -a.XJ J!.J 9,.{s -g-:;l}horas
JUSTIFICATIVA

A pavimentação das ruas públicas citadas é de grande relevância para

melhoria do Bairro 29 de Julho, haja vista ser uma antiga reivindicação da
comunidade local, que apresenta demandas condizentes com os proletos que

estão sendo executados pela atual administraçáo 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 locais que a tempos sofrem
constantemente com a lama no período das águas e com a poeira no perÍodo de
estiagem, ocasionando problemas de saúde e também preiudicando a

trafegabilidade na comunidade.
Outro motivo deste pedido de melhorias na infraestrutura, é oferecer melhores

condições de vida para 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 realização desse serviço.

Sala das sessÕes. 29 de novembro de 2022.
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