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Mo sENHoR pRESTDENTE DA cÂruRRe 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 serviço 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 prejuízo para aqueles que saem
com seus automóveis danificados.

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

Sala das sessÕes, 30 de Junho de
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EXECELENTíSSIruO SENHOR PRESIDENTe oe CÂrunRA 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

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

,,eue Seia Feito o Serviço de Requalificação Asfáltica na Rua Lafaiete Goutinho,
no Bairro São Pedro, neste Município".

JUSTIFICATIVA

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

do Bairro São Pédro, que apresenta demandas condizentes com os projetos que

está sendo executados peia atual administração do poder Executivo que está

investindo na melhoria d'a infraestrutura do nosso município. Por isso pedimos

que seja levado em conta as necessidades dos moradores deste bairro, que vem

sofrendo com a trafegabilidade no local, por conta das péssimas condições em

que a rua se encontra.
Outro motivo deste pedido de melhoraria na infraestrutura, é 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, 30 de Junho de 2O2O
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rxecelentíssl R pREstDENTE DA cÂrunnl DE vEREADoRES DE BARREIRAS'

ESTADO DA BAHIA.

Ap
dia:.'

por!

Drgsidenle fla !

que, após deliberação e aprovação do plenário, seja encaminhada a Exmo' sr' Prefeito Municipal a

seguinte indicação:

,,Que seja feito o serviço de pavimentação asfártica na Rua corônia, no Bairro vila

Àmorim, neste municiPio'

JUSTIFICATIVA

Esta é uma antiga reivindicação dos moradores desta rua que está em

constante crescime]rià, ôoi. o desnível e os buracos vão tomando conta da rua'

devido à fatta ou páriniJniãção asfáltica, impossibilitando o trafego de

automoveis, motocicletas e dos moradores'

Salientamos ainda que a po.tiotúrde de asfaltamento desta rua' terminaria

com todos esses transtornor, " 
.onrãquentemente dando melhor qualidade de

vida aos moradores.
solicitamos brevidade no atendimento já que a muito tempo sofremos com

a falta da realização deste serviço'

Sala das sessões, 30 de Junho de 2020'

EADOR MDB
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