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ExEcELENTísstruo sENHoR pREstDENTe oa cÂrueRA DE vEREADoRES DE

BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA. r'âmara Mrrnirinet

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 requalificação asfáltica nas Ruas Senhor do BonÍim
e Edson Pinheiro, no Bairro Bela Vista, neste Município"

JUSTIF!CATIVA

A requalificação asfáltica das ruas publicas citadas é de grande importância
para o Bairro Bela Vista, sendo uma reivindicação da comunidade local, que
apresenta demandas adequadas 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
também prejudica a trafegabilidade.

Outro motivo deste pedido é melhorar a infraestrutura, oferecer melhores
condiçÕes de vida para a população.

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

Sala das sessÕes, 09 de Junho de 2020.

VEREADOR MDB
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EXECELENTíSSITUO SENHOR PRESIDENTC ON CÂTUARA 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' seia

encaminhadaaExmo.Sr'prefeitoMunicipalaseguinteindicação:

,,eue seja feito com urgê_ncia o.serviço_d9 reposição de lâmpadas queimadas na

rua do Hospitat do oeste ( #i nã e"ítto'Vilahmorim, neste Municipio"

JUSTIFICATIVA

com segurança'

Sala das sessões, 16 de Junho de2020

os moradores Vem sofrendo com a escuridão em vários pontos dessa rua,

e os mesro= p"ndem atençao coÀ urgência ao pedido. Essa situação vem

favorecendo as açÕes de vândalos, ondé, aS peSSoaS que por ali trafegam no

período noturno'io*"rn-r" ,utn"ãrãiJ á 'assaltos, causando pânico e

a"Ê.lJl:flXffi 
:.fr"J11"J?1r"."*içose jaresorvido-omaisbrevepossiver

solicitamo, nr"rioàãé no atendimento para que a população volte a trafegar

Aprov
dia:..

por3.
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