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EXEcELENTísstMo sENHoR PRESIDENTE DA cÂMAM 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 o serviço de Recapeamento asfáltico na Avenida Getúlio Vargas
nas proximidades do Caís, no Centro Histórico, nêste Município".

JUSTIFICATIVA

A referida solicitaçáo é feita devido a necessidade de recuperação desta

Avenida, que por sua vez encontra-se em estado precário devido ao desgaste da
pavimentaçâo asfáltica, que já tem um certo tempo sem manutenção e com o
grande fluio de movimento presente diariamente no local acaba se deteriorando.
Ãlem disso fica nas proximidades de área comercial e e também utilizada como via

de passagem de transporte coletivo, escolares, ciclistas, estudantes e pedestres

em geral. outro motivo deste pedido de melhorar a infraestrutura, é contribuir para

o desenvolvimento econômico e social do local, que possui uma área comercial de
grande importância econômica.

Solicitamos brevidade no atendimento já que há muito tempo sofremos com a

falta da realizaçâo desse serviço.

Sala das sessÕes, 09 de Maio de 2022.
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EXECETENTíSSITUO SENHOR PRESIDENTE OE CÂTURRA 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 o serviço de Recapeamen_to asfáltico na Avenida souza Moreira'

qr" .oi"preende os bairros Vila Brasil, Santa Luzia até o bairro Cidade Nova,

neste MunicíPio".

JUSTIFICATIVA

A referida solicitação é feita devido a necessidade de recuperação desta

Avenida, que por sua vez encontra-se em estado precário devido. ao desgaste da

pavimentação'asfáltica, que já tem um certo tempo Sem manutenção e com. o

irande fluio de movimenio presente diariamente no local acaba se deteriorando.

Alem disso fica nas proximidades de área comerciale e também utilizada como via

de passagem de transporte coletivo, escolares, ciclistas, estudantes e pedestres

àm'geral.-Outro motivo deste pedido de melhorar a infraestrutura, é contribuir para

o desenvolvimento econômico e social do local, que possui uma área comercial de

grande imPortância econômica.
Solicitamos brevidade no atendimento já que há muito tempo sofremos com a

falta da realização desse serviço.

Sala das sessôes, 09 de Maio de 2022.
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ExEcELENTísslruo sENHoR pREsTDENTe oe cÂrueRA DE vEREADoREs DE
BARRETRAS, ESTADO DA BAHIA.

O vereador Francisco Bezerra Sobrinho, no uso de suas atribuições tegais eregimentais, vem requerer a v. Ex. que, após deriberação e aprovação do prenário,
seja encaminhada a Exmo. Sr. Prefeito Municipat a seguinte indicação:

"Que seja feito o serviço de Recapeamento asfáltico na rua Mário Fitho, nobairro São pedro, neste MunicÍpio,,.

JUSTIFICATIVA

A referida solicitação é feita devido a necessidade de recuperação desta rua,que por sua vez encontra-se em estado precário devido'ao'àesgaste dapavimentação asfártica, que já tem um certo tempo sem manutengão e com ogrande fluxo de movimento piesente diariamente no locat acaba se deteriorando.Além disso Íica nas proximidades de área comer.i.iL é também utilizada como viade passagem de transporte coletivo, escotares, cictistas, estudantes e pedestresem geral' outro motivo deste pedido de melhorar á-infraestrutr;;e;;tribuir parao desenvolvimento econômico e socialoo locãt, que possui uma área comerciat degrande importância econômica.
solícitamos brevidade no atendimento já que há muito tempo sofremos com afalta da realização desse serviço.

Sala das sessões, 1i de Maio de 2022.
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ExcELENlísslrrllo sENHoR pRESIDENTE DA cÂruana 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 o seruiço de Patrolhamento e Cascalhamento da Estrada Vicinal
na paÉe de dentro do setor de chácaras que compreende a Comunidade
Angélica Ayres até o Val da Boa Esperança, 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 exige reparos urgente.

O Patrolhamento e o cascalhamento a ser realizado é de suma importância para

oferecer boa trafegabilidade aos condutores de veículos, e ao transporte escolar, bem

como, ao deslocamento das pessoas que utilizam aquela via, como produtores que

utilizam desta estrada, os estudantes que tem que se deslocar paÍa irem as escolas
em outras regiões da cidade, os trabalhadores que saem diariamente para seu

trabatho, etc. uma vez que, devido às más condições oferecidas prejudicam

consideravelmente o ir e vir destas pessoas.
Solicitamos brevidade no atendimento já que a muito tempo sofremos com a falta

da realização deste serviço.

Sala das sessões, 16 de Maio de 2022.
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