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ExcELENrisslrvlo SENHoR pRESTDENTE DA 6 i I'IARA DE vEREADORES
DE BARRETRAS, ESTADO üÊ ?r: . !A.

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

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

seja encaminhada a Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte ;ndicação:

,,Que Seja Feito o Serviço de Patrolhamento na Rua Damasco, No Bairro 29

De Julho, neste Município".

. ,'"' ',: I

JUSTIFICATIVA

O Patrolhamento da rua pública citada é de extrema urgência, pois com as

fortes chuvas que caíram na nossa cidade, o barranco cedeu, e com isso abriu

uma enorme cratera no referente rua. Os moradores estão impossibilitados de

trafegar e até mesmo de sair das suas proprias casas para executar os afazeres

do dia a dia. Por isso pedimos que seja levado em conta as necessidades dos

moradores.
Outro 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 realização desse serviço

Sala das sessões, 14 de Fevereiro de 2022.
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EXCELENTISSIwIO SENHOR PRESIDENTE DA CÂURRR oe
VEREADORES DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA.

O vereador FranciscoBezerra 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:

,,eue seja feito com urgência o serviço de tapa buraco na Rua Wilson

Porto, no Bairro Vila Amorim, neste Município"

JUSTIFICATIVA

A requalificação asfáltica da rua pública citada é de grande relevância

para melhoria do Bairro Vila Amorim, haja vista ser uma rua de intenso trafego

de estudantes, pedestres, ciclistas, veiculOs, e por Ser a rua de aceSSO usada

pelas linhas de coletivo públicos da cidade que fazem rota pelo bairro; a

manutenção da mesma se torna primordial para o bom funcionamento do fluxo

de transéuntes da área. Estas reivindicaçôes se fazem pelos moradores' e

sendo uma demanda condizente 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 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, 1B de Fevereiro 2022.
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exceleHtisstuo sENHoR PRESIDENTE oa cÂmana oe

VEREADORES DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA.

o vereador Francisco Bezerta sobrinho, no uso de suas atribuições legais e

regimentais, vem requerer a V. Ex. que, após deliberaçáo e aprovaçáo do

pÉnário, seja encaminhada a Exmo. sr. prefeito Municipal a seguinte

indicação:

..QuesejafeitocomurgênciaoserviçodetapaburaconaRuaEduardo
Medradó, no Bairro Vila Amorim, neste Município"

A requariricaçã" .r#::'T:::., citada é de srande rerevância

para melhoria do Baino Vila Amorim, haja vista ser uma reivindicação da

comunidade local, que apresenta demandas condizentes com os projetos que

está sendo executados pela atual administraçáo 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 pre,iudicando 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 realizaçâo desse serviço.

Sala das sessÕes, 18 de Fevereiro2022
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