
Câmara Svlurtícíyaf le tsarreíras - tsA
CNPJ: 16.256.893/0001 -70

sxcetentÍssrvro SENHoR pRESTDENTE oa cÂuanl or vEREADoREs DE

BARRETRAS, 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 Íeito o serviço de limpeza fazendo retirada de todo entulho do canal
de águas pluviais no Bairro santo Antônio, Neste Município".

JUSTIFICATIVA

A referida reivindicaçâo se dá ahavés da solicitação de moradores deste
bairro, pois o canal encontra-se obstruído com entulho, folhas, areia e todos dejetos
trazido pelas águas pluviais, causando grandes perigos , podendo assim causar
riscos aos moradores das margens do canal, que já sofreram diversos prejuízo e
muitos já sofreram com a perca de bens matérias por pouco ainda náo houve danos
a vida humana.

Solicitamos brevidade no atendimento antes da chegada das chuvas, já
que há muito tempo sofrem com a falta da realizaçáo deste serviço. Por completo

Sala das sessões,21 de Junho de 2022.
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gxecgtsrutÍsstrto SENHoR pREStDENTE ol cÂulm DE vEREADoRES DE

BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA.

O vereador Francisco Bezerra Sobrinho, no uso de suas atribuiçÕes legais e
regimentals, 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 o serviço de recapeamento asfáltico na Rua Rio de Janeiro, no
Bairro Vila Amorim, neste Municipio"

JUSTIFICATIVA

O recapeamento asfáltico da rua pública citada é de grande relevância para
o Bairro Vila Amorim, haja vista ser uma reivindicação da comunidade local, que
apresenta demandas condizentes com os projetos que está sendo executados pela
atual administraçâo 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
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 realizaçáo desse serviço.

Sala das sessôes,21 de Junho de2022.
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excelrmtíssrvto sENHoR PRESTDENTE oa cÂruanl or 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 continuação da pavimentação asfáltica ou em
Bloquetes da Travessa Maíso Leite, no Bairro Vila Amorim, ao lado do posto de

saúde Antônia Zélia, neste Município"

JUSTIFICATIVA

A continuação da pavimentação asfáltica ou em bloquetes da referida rua é
de grande importância para melhoria desta comunidade, haja vista ser uma antiga
reivindicação dos moradores, que apresenta demandas condizentes com os
projetos que estão 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 que a tempos
sofrem constantemente com a lama no perlodo de chuva e com a poeira no perÍodo

da estiagem, ocasionando problemas de saúde.
Solicitamos brevidade no atendimento já que há muito tempo sofremos com

a falta da realizaçâo desse serviço.

Sala das sessôes, 21 de Junho de2022
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EXCELENTíSSIruO SENHOR PRESIDENTE DA CÂUana Oe

VEREADORES DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA.

O vereador Francisco Bezerra Sobrinho, no uso de suas atribuições legais e

regimentais, vem requerer a

plenário, seja encaminhada

indicação:

V. Ex. que, após deliberação e aprovação do

a Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte

,,eue seja feito o seruiço de limpeza com Patrolamento e Cascalhamento
na Estrada do Cantinho do Senhor dos Aflitos, neste Município."

JUSTIFICATIVA

A presente indicação tem por objetivo atender as diversas reivindicações

feitas pelos moradores da citada comunidade, haja vista que, a mencionada

estrada, encontra-se em mau estado de conservação, o que acaba dificultando

o tráfego de veículos, o que necessita de reparos urgente. O Patrolamento,

Cascalhamento a ser realizado é de suma importância para oferecer boa

trafegabilidade aos condutores de veículos, e o transporte escolar, bem como,

ao dãslocamento das pessoas que utilizam essa estrada, 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 realização deste serviço.
Sala das sessões, 28 de Junho de 2022.
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