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ExEcELENTísstruo sENHoR pREstDENTT oR cÂruRRA 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:

,,eue seia feito o seruiço de Recuperação Asfáltica da Avenida Alberto Amorim,
.- ^*Á a \íila;;fiffi;;;;r . treãrro dos Bairro" sao Pedro, Vila dos Soldados até a Vila

Â marim naefa Mr rnicínio"- ró1rã Mnnirinal de Baf fgifAmorim, neste MunicíPio" -amara MuniciPalde âS' br

JUSTIFICATIVA

A referida solicitação e feita com o pedido de máxima urgência devido a

necessidade de ,""rp"irção desta Avenida citada, que abrange os Bairros São

Éedro, Vila dos Soldados e Vila Amorim, que por sua vez se encontra em estado

precáiio devido ao desgaste da pavimentação asfáltica, que já tem muito tempo

sem manutenção 
" "or"o 

grande iluxo de móvimento presente diariamente no local

acaba se deteriorando. nÉm disso fica nas proximidades de área comercial, e é

também utilizadas como via de passagem de transporte coletivo, .escolares'
ciclistas, estudantes e pedestres em geral. Assim há tambem a necessidade de ser

colocado faixas de peàestres ao longo do percurso para garantir ma.ior segurança

áqr"f"t que utilizam desta Avenidã. Outro motivo deste pedido de melhorat a

infraestrutura, é contribuir para o desenvolvimento econômico e social do local, que

possui uma área comercial de grande importância econômica aos bairros'
"--ír, p"áiOo de urgência urgentíssima, por que além de se tratar de uma

Avenida comercial e de transito intenso e pesado, é uma lateral da BR 020 e da BA

030.

falta da realização desse serviço.

Sala das sessÕes, 11 de Fevereiro de2020'
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