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ExEcELENTísstruo sENHoR pREstDENTT oa cÂrueRA DE vEREADoRES DE BARREIRAS, EsrADo

DA BAHIA.

"Que seja feito o serviço de reposição de 04 (quatro) lâmpadas quéiúaOãé'h'àiiÚa aa
Proctamação ( também conhecida como rua do arame), no bairro Vila Brasil, 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 da rua supracitada. 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, 04 de Julho de 2022.
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rxecrrrruríssrruo SENHoR pREStDENTE oe cÂruana DE vEREADoRES DE BARREIRAS, EsrADo

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 reposição de 03 (três) lâmpadas queimadas na rua lngá,
no bairro Vila Brasil, 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 da rua supracitada. O pedido é pertinente visto que a Íalta
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 realização dos serviços solicitados para que a
populaçáo volte a trafegar com segurança.

Sala das sessões, 04 de Julho de2022.
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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:

,,Que seja feito o serviço de reparo, manutenção e finalização do calçamento (com

instalaçáo de escoadóuros) nas ruas Gosme e Damião, Eucalipto, Samambaia,

Laranjéira, Cajueiro, Orquídeas, Otiveira, Ftores, lpê, Pinheiro, Acácias, Cajarana,

Margãridas, Rósas, Jabuiicaba, Pitangueira, Florestal, AIto da Encosta, e demais ruas
pertencentes ao Bairro Nova Conquista, neste Município"

JUSTIFICATIVA

A pedido dos nobres moradores deste referido bairro, onde fui procurado para que

intermediasse, junto ao setor competente da prefeitura, a manutenção e reparo nas ruas

que receberam a pavimentação em bloquetes no bairro Nova Conquista, que devido ao seu

desgaste natural e também devido às fortes chuvas que aconteceram no início do ano em

nosõ" cidade, danificou bastante a pavimentação. Também não posso deixar de salientar

o pedido de vários moradores da comunidade, de que seja finalizado o calçamento,

ofertando esta benfeitoria a 1OO o/o das ruas do bairro. Por isso pedimos que seja levado

em conta as necessidades dos moradores que a tempos sofrem constantemente com a

lama no período de chuva e com a poeira no período da estiagem, o que além de prejudicar

a trafegabilidade, é gerador de vários problemas de saÚde.

SoÍcitamos brev]dade no atendimento já que há muito tempo sofremos com a falta da

realização desse serviço.
Sala das sessões, 04 de Julho de 2022.
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ExcELENrissITrTIo sENHoR PREsIDENTE DA cÂmaRa 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 com urgência a manutenção e melhorias dos equipamentos

de eneriia elétrica (põste padrão) do PSF- Antônia Zélia, no Bairro Vila

Amorim, neste MunicíPio."

JUSTIFICATIVA

Diante as solicitaçÕes feitas por diversos moradores que residem na

localidade, que abrangem o Posto de Saúde Antônia Zélia, venho solicitar que

seja feito uma avaliação da situação do sistema de energia elétrica e
posteriormente a manuienção dos equipamentos e demais necessidades que

possa surgir após a avaliação.
'Nto 

local é-possível se notar que o poste padrão além de bem danificado devido

ação de tempo e vândalos; tambem apresenta vários riscos por esta instalado

toialmente fora das normas de segurança, o que cria apreensão aos que ali

moram ou mesmo vão a unidade dõ saúde e se vem diante de um problema de

sério risco a Segurança, como já se Íaz certo tempo de construção do posto seria

de jrande releüânciaque se fosse feito uma avaliação de todas as instalaçÕes

internas e externas do ambiente e feitos as devidas correçÕes para garantir a

segurança do local.
f õara "riturror 

futuros prejuízos tanto de caráter material (há risco de se ocorrer

incêndios nas instalaçoes antigas), como de segurança publtca venho pedtt que o

luanto antes seja daáo atençáo ao caso, que já se tornou inaceitável pelo grande

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

falta da realizaçáo desse serviço.

Sala das sessÕes, 12 de Julho de 2022'
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EXECELENTíSSITUO SENHOR PRESIDENTE OR CÂTUERA 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 manutenção da pintura da Faixa de

pedestre na Rua Presidãnte Médici (também conhecida como Geraldo

Mageta), nas proximidades da Escola Minha lnfância, no Bairro vila

Amorim, neste MuniciPio."

or*q?o$.ftfre
JUSTtFtcATTvA .s§\iÊ

o referido local conta com um alto fluxo de veículos, ciclistas e

motociclistas e priná'fuatmente pedestres, uma vez que nas mediaçÕes conta

com uma atta movimántaçao de crianças, já que fica nas proximidades de uma

escola de ensino dos anos iniciais'

A faixa de pedestre desta rua encontra-se quase que invisível,. sendo

assim, necessita com urgência de uma manutenção, para segurança no trânsito

e para os pedestr"r, qrã"nfrentam a necessid?áu^o*"slocamento e travessia

na referida rua. portanto essa providência proporcionará segurança a todos que

necessitam de um espaço prôprio de uso; identificando a sua passagem com

mais segurança, ,"ndo á..1, à de grande necessidade que sejam tomadas as

providênclas necersáriut puru melhbrar o trafego de pedestre nesta rua'

Sala das sessÕes, 03 de Agosto 2022'
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