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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

encaminh ada a Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

"Que Seja Feito o Serviço de Cascalhamento, Meio-Fio e Sarjeta nas Ruas
Damasco União, Perola, Rubi, Agata, Delta, Santa Helena, Serra Negra, Topázio,

São Jorge, e Ametista, No Bairro 29 De Julho, neste Município".

JUSTIFICATIVA

A pavimentação das ruas publicas supracitadas 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 projetos 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 saude e também prejudicando
a trafegabilidade' na localidade.

Outro motivo deste pedido de melhorias na infraestrutura, é oferecer
melhores condiçÕes de vida paru 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.

Âs<inatura do çunéi^nár'ro

Sala das sessÕes, 16 de Fevereiro
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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 .rrara Municipat ue Barrerro: .
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"Que seja feito o serviço de meio-fio, sarjeta e pavimentação asfáltica na
continuação da Avenida Alberto Amorim, nas imediações da rotatória da Vila

Amorim até a Home Center São Francisco, no Bairro Vila Amorim, Neste
Município".

JUSTIFICATIVA

Esta é uma antiga reivindicação dos moradores deste bairro que está
em constante crescimento, pois o desnível das ruas, os " buracos" e o mato
que vai tomando conta das ruas devido à falta destes serviços, está
impossibilitando o trafego de automóveis e motocicletas, acarretando em
inúmeros prejuízos aos motoristas, além dos acidentes que ocorrem no
período das chuvas aumentando o diâmetro das "crateras", trazendo perigo
até aos moradores

Salientamos ainda que a possiblidade de asfaltamento desta rua,
terminaria com todos esses transtornos, e facilitaria também o escoamento
das aguas pluviais pela a sarjeta trazendo mais saúde e qualidade de vida
aos moradores.

Solicitamos brevidade no atendimento já que a muito tempo sofremos
com a falta da realizaçáo deste serviço.

Sala das sessÕes, 16 Fevereiro de

ssãBezerraSofuinho-- 'iÜ
,aããii;"il*--_---]irt

Avenida Clériston Andrade, 1.353 - Bairro São Miguel -Tel: (77) 3611-9600 - Fone/Fax: (77) 36ll'9628
Home Page: www.camaradebaneiras.ba.gov,br - Ouüdoria: 0800-075-8101

<io



CamcüraL Jvlurtícíyaf {e Barreíras - tsA
CNPJ: 16.25 6.893 /00 01-7 0

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

encaminh ada a Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

,,eue Seja Feito o Serviço de Recuperação das tampas de concreto do canal de

escoamento de água, na rua Abdon Silva, no Bairro Vila AmotilTnL?futtoe 
BaÍrerros..Município". 'liitlf",. nd sJl--__
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A recuperação das tampas deste canal, e de grande importância para

melhoria dos moradores desta rua, pois na mesma se encontra moradores com

problemas mentais, idosos e muitas crianças.
Solicitamos brevidade no atendimento já que há muito tempo sofremos com

a falta da realização desse serviço.

Sala das sessÕes, 17 de Fevereiro de2021

VEREADOR MDB
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ExEcELENTíssrruo sENHoR pRESTDENTe on cÂruRRA DE vEREADoRES DE

BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA.
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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 seruiço de recuperação asfáltica nas Ruas Salvador, Rua da
Penha, Rua Professor Raimundo Pereira Lima, Rua Vitória Regis, Rua Raul

Seixas, Rua Bandeirantes, no Bairro Vila Amorim, neste município.

JUSTIFICATIVA

A referida reivindicação se dá através da solicitação dos moradores
destas ruas, onde os motoristas e motociclistas que tem a necessidade de
transitar neste local estão passando por transtornos em seus veículos,
tornando um desconforto para os mesmos e prejuizo para aqueles que saem
com seus automóveis danificados.

Solicitamos brevidade no atendimento já que há tempo sofremos com a
falta da realizaçâo deste serviço.
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Sala das sessÕes, 16 de Fevereiro
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