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eXCrUruríSStMO SENHOR PRESIDENTe oa CÂrUaRA DE vEREADORES DE

BARREIRAS, ESTADO DA BAH!4.
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O vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuições legais e regimentals, 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 serviço de Pavimentação em bloquetes nas Ru3s Damasco'

União, pérola, nrUinóàã,blit", Santa Éelena, Serra Negra, Top-ázio, São Jorge

e ametÉta no Bairro 2g de Julho, neste Município
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JUSTIFICATIVA

A pavimentação das ruas públicas.citadas e

methoria 
'd;-ô;il,ló-d" lrúà, 'n"1, vista ser .yma. aiÍiga reivindi

comunidade local, que apresenta demandas condizent"? toI}-9:^,?Pj:1:: lY:
Hir, É[-;i;;r-ãoministração do poder Executivo que está

investindo na melhoria d'a infraestrutura do nôsso município. Por isso pedimos

que seja Ievado em conta as necessidades dos moradores locais que a tempos

sofrem constantemente com a lama no periodo das águas e-com a poeira no

período de estiagàm, ocasionando problemas de saúde e também prejudicando a

trafegabilidade.
outro motivo deste pedido ê melhorar a infraestrutura, oferecer melhores

"onOlçO"s 
de vida párá 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, 14 de Julho de 202
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exceururísstMo SENHoR pRESTDENTT 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 a continuação do serviço de drenagem de águas pluvias, da
Avenida AlbeÉo Amorim, passando pela rua Roberto Prata, no Bairro Vila

Amorim, neste Município"

JUSTIFICATIVA -ir .Linci^nário

A necessidade desse serviço, faz parle da saúde pública, pois a sua
ausência ou um sistema inadequado, pode ser o causador de doenças, de
poluição dos corpos d'água, podendo também afetar o meio ambiente. Desta
forma, solicito com urgência, como medida para atender ao bem comum e ao
adequado desenvolvimento urbano, que seja feito o serviço de rede de
drenagem, dando continuidade à nova fase de desenvolvimento e urbanização
do nosso município.

A realização deste serviço é de grande importância, para que seja feito o
término da pavimentação asfáltica desta rua.

Solicitamos brevidade no atendimento já que há muito tempo sofremos com
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a falta da realização desse serviço.

Sala das sessÕes, 15 de Julho de 2021 essão. doCo
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exceuruilssrMo SENHoR pREstDENTe oa cÂrunRA DE vEREADoREs DE

BARRETRAS, 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 seia feito o serviço de requatificação em Bloquetes nas Ruas planaltina,
Do Lago, Samambaia, Núcleo Bandeirantes, Recanto das Emas, Ceilândia,

sobradinho, cruzeiro, Guará, Lírio, Rosa, serra Negra , Florestal e Grã-. Bretanha, no Bairro São Sebastião, neste Município,,

JUSTIFICATIVA

A requalificqÇão em bloquetes das ruas públicas citadas é de grande
relevância para melhoria do bairro São Sebastião, haja vista ser uma
reivindicação da comunidade local, que apresenta demandas ôondizentes 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, 20 de Julho de 2021.

VEREADOR MDB
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