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EXCEUTTí5SIMO SENHOR PRESIDENTE OE CÂTUNRA DE VEREADORES DE

BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA'

o vereador Francisc o Bezerrasobrinho, no uso de suas atribuiçÕes legais e

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

sejaencaminhadaaExmo.Sr.Prefeitoaseguinteindicação:

JUSTIFICATIVA
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il:',:::?"j[tX !i,i::Hã""d"r;.,;"s condizentes com ãs proietos que está

sendo executados pela atual aOministiafao do poder executivo que está

investindo n, *"iÉoiia Oa infraestrutura do nosso município' Por isso pedimos

que seja levado em conta as necessidades dos moradores que a tempos sofrem

constantemente com a lama no período de chuva e com a poeira no período da

ãtiiãgãr, ocasionando problemas de saúde'

Solicitamos brevidad" no ããnàimento já que há muito tempo sofremos

com a falta da realização desse serviço'

Sala das sessões, 09 de Agosto de 2021
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,,Que seia feito o serviço de p-avimentação em bloquetes na Rua serra'"td":.x:
dairro Vila lmoriir, neste Município" 
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rxceururÍssrMo SENHoR pRESTDENTe oa cÂrueRA 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 seja feito o serviço de requalificação asfáltica na Rua Antônio da Cruz, no
Bairro Vila Amorim, neste Município"

JUSTIFICATIVA

A requalificação asfáltica da rua pública citada é de reà)ancia
melhoria do Bairro Vila Amorim, haja vista ser uma reivindicação da
local, que apresenta demandas condizentes com os projetos que está
executados pela atua! 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, 09 de Agosto de 2021. âmara tvluntctp
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exceumrÍssrMo SENHoR pREstDENTe oe cÂueRA DE vEREADoREs DE

BARRETRAS, ESTADO DA BAH|A.

O vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuíções 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 o serviço de Extensão do canal de águas ptuviais do Bairro
Santo Antônio até o bairro Nova Gonquista, Neste Município,,.

JUSTIFICATIVA

A referida reivindicação se dá através da
bairro Nova Conquista que há anos vem sofrendo no período das chuvas,
não escoamento das águas e sendo assim, o serviço de extensão do canal do
bairro Santo Antonio, até o Nova Conquista, será de fundamental importância
para melhorar o aspecto da comunidade, assim como preservar a saúde pública
dos moradores que ali residem.

Solicitamos brevidade no atendimento, já que há muito tempo sofrem com
a falta da realização deste serviço.

Sala das sessões 09 de Agosto de 2021.
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