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ExEcELENTísstruo sENHoR pREsTDENTS oa cÂvtRRA 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 pavimentação asfáltica e em bloquetes, nas ruas
Barão do Grajaú, Chico Mendes, Bela Vista, São Domingos, Piracicaba e Santa
lnês no Bairro Cascalheira, neste Município"

JUSTIFICATIVA

A pavimentação destas ruas, é uma antiga 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, 02 Fevereio de 2021
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ExEcELENTíssrruo SENHoR pRESTDENTe oe cÂrueRA DE vEREADoRES DE

BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA.

O vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem reguerer 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 cascalhamento, meio-fio, sarjeta e pavimentação
asfáltica na Rua Dr. Roberto Prata e suas travessas Sete, Oito e Nove, no Bairro

Vila amorim".

JUSTIFICATIVA

Esta é uma antiga reivindicação dos moradores

VEREADOR MDB

que
em constante crescimento, pois o desnível das ruas, os " buracos" e o m
que vai tomando conta das ruas devido à falta de meio-fio impossibilitando o
trafego de automoveis e motocicletas, acarretando em inúmeros prejuízos aos
motoristas, além dos acidentes que ocorrem no período das chuvas
aumentando o diâmetro das "crateras", trazendo perigo até aos moradores.

Salientamos ainda que a possiblidade de asfaltamento destas ruas, ou
ao menos a principal, terminaria com todos esses transtornos, e facilitaria
também o escoamento das aguas pluviais pela a sarjeta trazendo mais saúde
e qualidade de vida aos moradores.

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

Sala das sessões, 02 de Fevereiro de 2021
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EXECELENTíSSIrUO SENHOR PRESIDENTe Oe CÂfUeRA 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.PrefeitoMunicipalaseguinteindicação:

,,Que seja feito o serviço de cascalhamento, meio-fio e sarjeta nas Ruas cosme

e Damiao, Eucalipto, srrrrbaia, Laranjeira, caiueiro, orquídeas, oliveira,

Flores, lpê, Pinheiro, Acácias, Cajarana, Margaridas, Rosas, Jabuticaba e

piângueira no Bairro Nova Conquista, neste lVtunicípq
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JUSTIFICATIVA

O cascalhamento das ruas públicas citadas é de grande relev

melhoria do Bairro Nova Conquista, haja vista ser uma antiga reivindi

comunidade local, que apresenia demandas condizentes com oS projetos que

Sala das sessÕes, 03 de Fevereiro de 202-

sendo executados peta 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 moradoies locais que a tempos sofrem

constantemente com a lama no período das águas e com a poeira no período de

ártirj"r, ocasionando problemas de saúde e também prejudicando a

trafegabilidade.
Outro motivo deste pedido é melhorar a infraestrutura, oferecer melhores condições

de vida para a poórraçao, 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.
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