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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 cascalhamento, Meio-Fio, sarjeta e

pavimentãçao Asfáltica ou em bloquetes na rua Flor da Índia No Bairro Vila

Amorim, neste MunicíPio".

JUSTIFICATIVA

A pavimentação da rua pÚblica citada é de grande

do Bairro Vila Amorim, haja vista ser uma antiga reivi

local, que apresenta demandas condizentes com os projetos que estão seàdo

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 saude e também prejudicando a

trafegabilidade na comunidade.
Oirtro motivo deste pedido de melhorias na infraestrutura, é oferecer melhores

condiçÕes de vida para a população, e também contribuir para o desenvolvimento

econômico e social do local, que ainda não tiveram a oportunidade de receber

benefícios considerados básicos de vida.
Solicitamos brevidade no atendimento já que há muito tempo sofremos com a

falta da realizaçáo desse serviço.
Sala das sessÕes, 14 de Fevereiro de 2022.
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ExCELENTÍSSIruO SENHOR PRESIDENTE DA CÂtuRnR 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 a seguinte indicação:

,,eue Seja Feito o serviço de calçamento de toda área externa da Escola

Municipãl AlbeÉo Amorim, No Bairro Vila Amorim, Neste Município".
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JUSTIFICATIVA

A referida reivindicação se dá pelo crescimento
isso surge o aparecimento de muitos insetos, como por

do
cobras,

um certó perigo para os alunos e funcionários. A escola necessita de um esp

adequado quá ofereça melhores condiçÕes aos alunos, o que é essencial para o

desenvolvimento das crianças e adolescentes.

Solicitamos brevidade no atendimento já que há muito tempo sofremos com

a falta da realização desse serviço.

Sala das sessÕes, 14 de Fevereiro de 2022.
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rxCeurruÍSstMo SENHOR PRESIDENTT Oe CÂUARA DE VEREADORES DE

BARREIRAS, ESTADO DA BAH!4.

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

regimentais, vem requerer a V. Ex. que, após deliberação e aprovação do

plãnário, seja encaminhada a Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte

indicação:

,,eue seja feito o seruiço de catçamento de toda a área externa da Escola

Municipâl Luzia Gonçãlves de Sousa no Bairro Santo Antônio, neste

Município"

JUSTIFICATIVA

A referida reivindicação se dá pelo crescimento conslâflfe do mato,do mato, d
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isso surge o apareciménto de muitos insetos, como por exemplo cobras,

causa uú certo perigo para os alunos e funcionários, além da estetica'

A educação e uá direito constitucional e o Estado tem a obrigação de

oferecer as condições ideais ao atendimento desse direito. Portanto se torna

imprescindível que a escola da comunidade citada também possa oferecer

melhores condiçÕes a sua população.

Solicitamos brevidade no atendlmento já que há muito tempo a comunidade

pede atenção.
Sala das sessões, 14 de Fevereiro de 2022.
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