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{r#{«*"sENHoR ,RESTDENTT oa cÂruaRA DE vEREADoREs DE

BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA.

O vereador Francisco Bezerra Sobrinho, no uso de suas atribuiçÕes legais e
imentais, vem requerer a V. Ex. que, apos deliberação e aprovação do plenário,

"Q-19.seja feito o serviço de cascalhamento, meio-fio, sarjeta e pavimentação
asfáltica nas Ruas Tiradentes, Paulo Afonso, ltapemirim, Érof. Antônio Araú;o,
Fortaleza, lrmã Dulce, Felicidade, São Luiz, Dom Ricardo, Nossa senhora 

-De

Fatima, Luiz Ricardo, Joao Pessoa, Salvador, Trav. São Lucas, Aracaju, localizado
3lle9 do canal de drenagem de aguas pluviais, no Bairro Santo Antônio, nesteMunicípio" .a--__ ^,..-:-:

JUSTIFICATIVA

A pavimentação das ruas públicas supracitadas é de grande relevância para
melhoria do Bairro Santo Antônio, haja vista ser uma antiga reivindicação da
comunidade local, que apresenta demandas condizentes com os projetos qúe 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
constantemente com a lama no período das águas e com a poeira no período de
estiagem, ocasionando problemas de saúde e também prejudica a trafegabilidade.
Outro motivo deste pedido é melhorar a infraestrutura, oferecer melhoresiondiçÕes
de vida paru 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, 26 de Março de 201g

seja encaminhada a Exmo. sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:
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