
Camara Svlunícíyaf le tsarreíras - tsA
CNPJ: 16.256.893/0001-70

excetextísstMo SENHoR pREsTDENTE ol cÂuena DE vEREADoREs DE BARRETRAS,
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 a
seguinte indicaçáo:

"Que seja feito com ceÉa urgência a avaliação da situação do córrego que está situado nas
proximidades da crêche Rosália Silva De Carvalho Souza, e posteriormente a restruturação
deste Canal com instalação de manilhas, cobertura e a instalação de guarda corpos no local,
no Bairro Vila Amorim, neste município."

JUSTIFICATIVA

A referida área encontrasse nas imediações do CMEI Creche Rosália Silva de Carvalho Souza,
na rua Cosme Damião, que é uma das principais ruas de acesso ao bairro Nova Conquista.
Frequentemente movimentada por pais, alunos, funcionários, ciclistas, motociclistas, automóveis e
demais transeuntes, que sofrem diariamente com inúmeros problemas de infraestrutura do local. Pois
este córrego por falta de uma estruturâ adequada, está desmoronando, tornando a rua Cosme Oamião
neste trecho estreita, sem acostamento, o que torna comum vermos as crianças tendo que andar no
meio da via entre carros, moto, bicicletas neste trecho, pois ao ficar muito próximo a margem pode cair
dentro no córrego; há também o acumulo de águas pluviais empossadas, o que favorece o surgimento
de insetos peçonhentos e mosquitos como o Aedes aegypti.

O pedido de uma equipe para a realizaçâo de uma avaliação do local visa criar uma solução
definitiva ao problema, sendo assim, pedimos que seja instalado condutores (manilhas) de água
pluviais, feito a cobertura (aterramento) da área desmoronada e instalação de guarda corpo, visando
fornecer maior segurança aos transeuntes. Diante disto venho solicitar que seja dado maior atenção
ao pedido, já que nos referimos área com uma escola iníantil com o ensino dos anos iniciais, ou seja
pela segurança, saúde e bem estar, das crianças que estudam nessa creche e demais moradores.

A solicitação que aqui se faz é justificável a sua urgência perante já se ter dado o início do segundo
semestre do ano letivo de 2022; o aumento da trafegabilidade no local está sendo mais intensa
principalmente feita por crianças.

Solicito brevidade no atendimento, pois esse serviço necessita ser feito com certa urgência.
Sala das sessões, 05 de Julho de 2022.
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exceterurísstMo SENHoR pREStDENTE ol cÂrulna 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 deliberação e aprovação do
plenário, seja encaminhada a Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte

indicaçâo:

"Que seja feito com Urgência o serviço de Limpeza (com Capina), e
retirada dê êntulho na Rua Roma, no Bairro Santo Antônio, neste
Município,"

JUSTIFICATIVA

A presente indicaçáo tem por objetivo atender as diversas reivindicações
feitas pelos moradores da citada rua, haja vista que, a mêsma encontra-se em

mau estado de conservação, o que acaba dificultando o tráfego de veículos, o
que necessita de reparos urgente. O serviço a ser realizado é de suma
importância para oferecer boa trafegabilidade aos condutores de veículos, bem

como, ao deslocamento das pessoas que utilizam aquelas vias, uma vez que,

devido às más condições oferecidas prejudicam consideravelmente o ir e vir

das pessoas.
Solicitamos brevidade no atendimento já que a muito tempo sofremos com

a falta da realizaçáo deste serviço.

Sala das sessões, 04 de Julho de2022
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ExcELENTísstnao SENHoR pRESTDENTE DA cÂrulna 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:

"lndica a nêcessidade de se colocar 0í (um) contêiner de coleta de lixo, na Rua
Roma, nas proximidades do fundo do SESC, no Bairro Santo Antônio, neste
Município."

JUSTIFICATIVA

O referido local atualmente é usado como ponto de acumulo de lixo de maneira
inapropriada pelos moradores que reúnem ali os seus resíduos para que a empresa de
coleta de lixo do Município faça a retirada. Mas como ali não contem espaço adequado e
não possui uma caixa de coleta que possa ser usado para colocar todo o material
descartado; é comum animais espalharem e ou os próprios moradores descartarem de
qualquer maneira o lixo no local; até mesmo em dias que o carro de lixo não passa na
localidade, o que além do mau cheiro deixa o ambiente desorganizado.

Sabemos que é de fundamental importância oferecer a comunidade o serviço de
limpeza pública para melhorar as condiçÕes de saneamento do local.

Solicitamos brevidade no atendimento, já que há muito tempo os moradores sofrem
com este problema.

Sala das sessões, 04 de Julho de 2022.
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