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rxcrururÍsstMo sENHoR pRESTDENTe oa cÂruaRA 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 seruiço de pavimentação asfáltica na Avenida Luiz Eduardo
Magalhães, no Bairro Serra do Mimo, neste Município"

JUSTIFICATIVA

A pavímentação desta avenida, 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 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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excrlerurÍsstruo sENHoR PRESIDENTE oa cÂnnaRa 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 Municipal a seguinte indicação:

.,Que seja feito com urgência um quebra-molas na rua João Pereira de souza,
no bairro Serra do Mimo, neste Municipio."

JUSTIFICATIVA

O referido local conta com um alto fluxo de veículos de passeio, cargas,

ciclistas, motociclistas e principalmente pedestres, o que coloca em risco a
travessia dos que precisam se locomover, correndo sérios riscos de acidentes.

O quebra-molas representa um instrumento de segurança no trânsito
pois, os condutores terão que diminuir a velocidade de seu transporte, para

trafegar na avenida, evitando assim um número significativo de acidentes
ocasionados por alta velocidade. Sendo assim é de grande necessidade que

sejam tomadas as providências necessárias para melhorar o trafego nesta

avenida. Esperamos que seja providenciado o que se pede com a máxima

urgência.

Sala das sessôes, 13 de Setembro de2021 .
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ExEcELENTÍssrruo SENHoR pREsTDENTe oe cÂruaRA DE 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 fqito o serviço de reposição de !âmpadas queimadas na Avenida Luiz
Eduardo Magalhães, no Bairro serra do Mimo, neste município".

JUSTIFICATIVA

A referida reivindicação se dá através da solicitação dos moradores, onde
os mesmos necessitam passar diariamente pela avenida, que se encontra as
escuras, gerando insegurança, e por ser um local que tem um grande fluxo de
pessoas, a mesma deve se manter bem iluminada para melhor segurança daqueles
que por ali passam.

Solicitamos brevídade no atendimento, já que há muito tempo sofrem com
a falta da realização deste serviço.

Sala das sessÕes, 13 de Setembro de 2021.
Câmara Municip

Protocoio no^

Assinatura dc .unci^nãri"

oCo

dae/<__

Avenida Clériston Andrade, 1.353 -Bairro São Miguel - Tel: (77) 3611-9600 - Fone/Fax: (77) 36ll-9628
Home Page: www.camaradebarreiras.ba.gov.br Ouüdoria: 0800-075-8 101

#i;o:a:,
W.;

J-
.l:'ç.: I


