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ExcELENTíssrruo SENHoR pRESTDENTE DA cÂmana oe
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 o serviço Patrolhamento e limpeza, na rua
Osvaldo Maciel, no Bairro Morada Nobre ll, neste Municípig,]f

, i1, ,..

JUSTIFIGATIVA N

A presente indicação tem por objetivo atender as diversas reivindicações
feitas pelos moradores da citada rua, haja vista que a mesma, encontra-se em
mau estado de conservação, o que acaba dificultando o tráfego de veículos, o
que necessita de reparos urgente. O Patrolhamento e a limpeza a ser realizado
é de suma importância para oferecer boa trafegabilidade aos condutores de
veÍculos, motociclistas, ciclistas e pedestres, bem como, ao deslocamento das
pessoas que utilizam desta via 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, 07 de Junho de2022
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sxrcruurísstruo SENHoR pREStDENTE on cÂruana 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 deliberação e aprovação do plenário, seja encaminhada a

Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

"Que Seja Feito O Serviço De Reposição De Lâmpadas Queimadas Na Rua
Aloísio Pereira do Vale, No Bairro Cidade Nova, Neste Município"

JUSTIFICAT]VA

Os moradores vêm sofrendo com a escuridão em vários pontos dessa rua, e os
mesmos pendem atenção com urgência ao pedido. Essa situação vem 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.

É importantíssimo que esse serviço seja resolvido o mais breve possÍvel.
Solicitamos brevidade no atendimento para que a população volte a trafegar com

seguranç4.

Sala das sessões, 07 dê Junho de2022.
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exceuurissrMo sENHoR PRESTDENTE oa cÂulnn oe
VEREADORES DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA.

O vereador Francisco Bezerra Sobrinho, no uso de suas aÚibuições 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 tapa buraco na Rua Antônio da Cruz, no
Bairro Vila Amorim, neste Municipio"

o serviço "",r".,,"0"'.'"t]]l".lt',]1".,r, 
é de srande retevância para

melhoria do Bairro Vila Amorim, 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 motivo deste pedido é melhorar a infraestrutura, oferecer melhores
condições de vida paÍa 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 realizaçâo desse serviço.

Sala das sessôes, 07 de Junho de2022.
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