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rxceururíssIMo sENHoR PRES!DENTE OR 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, apos deliberação e aprovação do plenário, seja encaminhada a

Exmo. Sr. Prefeito a seguinte indicação:

. ,,Que Seja Feito Com Urgência O Serviço De Reposição P-e 
Lâmpadas

eueimadas Na Rua Dom Riãardo, No Bairro Santo Antônio, Neste Município"

JUSTIFICATIVA

Os moradores vêm sofrendo com a escuridão em vários pontos dessa rua, e

os mesmos pedem atenção com urgência ao pedido. Essa situação vem favorecendo

as açÕes de vândalos, ãnde, as pêssoas que- por ali trafegam no período noturno

tornam-se vulneráveis a assaltos, causando pânico e desconforto aos moradores'

iirnürtrntíssimo que esse serviço seja resolvido o mais breve possÍvel.

solicitamos brevidade no atendimento para que a população volte a trafegar

com seguranç4.

Sala das sessões,27 de Outubro de 2021'
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rXCeUruríSSIMO SENHOR PRESIDENTe oR CÂruRRA DE VEREADORES DE

BARREIRAS, ESTADO DA BAH!4.

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 Recolocação das tampas de concreto do canal de
águas píuviais, na rua Piauí, no Bairro Loteamento São Paulo neste Município".

JUSTIFICATIVA

A recolocação das tampas de concreto deste canal, é de grande importância
para segurança dos moradores desta rua, pois na mesma residem moradores
idosos e muitas crianças. Com o serviço de pavimentação asfáltica desta rua, as

tampas do referido canal foram danificadas e com isso surge o perigo de

acidentes e também problemas de saúde por conta do mal cheiro.
Solicitamos brevidade no atendimento já que há muito tempo sofremos com

a falta da realização desse serviço.

Sala das sessÕes, 27 de Outubro de 2021
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