
Carnnra frturtíryof le Barreíras tsA
:

CNPJ: 16.256.893/00OL-7 O
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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:

,,Que seja feito o serviço de pavimentação asfáltica na rua Gersino Francisco de

Amorim, no Bairro Serra do Mimo, neste Município"

JUSTIFICATIVA

A pavimentação asfáltica desta rua, é uma reivindicação da comunidade local,

que apresenta demandas condizentes com os projetos que está sendo executados
pela atual administração do poder Executivo que está investindo na melhoria da

infraestrutura do nôsso 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 da seca, ocasionando
problemas de saúde e também prejudicando a trafegabilidade.
Outro motivo deste pedido é melhorar a infraestrutura, oferecer melhores condiçÕes

de vida para a população, e também contribuir para o desenvolvimento econÔmico

e social do local.
Solicitamos brevidade no atendimento já que há muito tempo sofremos com

a falta da realização desse serviço.

Sala das sessÕes, 13 Setem bro de 2021
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fXCeUruflSSlMO SENHOR PRESIDENTT OA CÂrUeRA 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:

,,eue seja feito o serviço de requalificação asfáltica na Rua João Pereira de

Souza, no Bairro Serra de Mimo, neste Município"

JUSTIFICATIVA

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

melhoria do Bairro Serra do Mimo, haja vista ser uma reivindicação da comunidade

local, que apresenta demandas condizentes com os projetos que está sendo

executados pela atual administração 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 com os

buracos que vem prejudicando a trafegabilidade'
Outro moiiro deste pedido é melhorar a infraestrutura, oferecer melhores condiçÕes

de vida para a população, e também contribuir para o desenvolvimento econômico

e social do local.
Solicitamos brevidade no atendimento já que há muito tempo sofremos com

a falta da realização desse serviço.

Sala das sessões, 13 de Setembro de 2021.
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rxcrururísstMo sENHoR pREsTDENTS oe cÂrueRA 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:

,,Que.seja feito o serviço de pavimentação asfáltica na Avenida Luiz Eduardo
Magalhães, no Bairro Serra do Mimo, neste Município"

JUSTIFICATIVA

A pavimentação desta avenida, é uma reivindicação da comunidade local, que

apresenta demand-as condizentes com os projetos que está sendo exécutados pela

atual administração 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 prejudica a trafegabilidade.
Outro motivo deste pedido é melhorar a infraestrutura, oferecer melhores condiçÕes

de vida para a população, e também contribuir para o desenvolvimento econômico

e social do local.
Solicitamos brevidade no atendimento já que há muito tempo sofremos com

a falta da realização desse serviço.

Sala das sessÕes, 13 Setem bro de 2021
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