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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 Travessas wilson Porto'

Vista da Serra e Maguari,.no Bairro Vila Amorim, neste Município',.

A requariricação ,u.,,,"'r':tlT:ffiicas citada é de srande retevância

para melhoria doBairro Vila Amorim, tendo em vista serem ruas que apresenta

demandas condizentes com os projetos que está sendo executados pela atual

administrãçàà do poder Executiúo que está investindo na melhoria da

infraestrutura do nosso município. Por isso pedimos que seja levado em conta

as necessidades dos moradores deste bairro, que a tempos vem sofrendo com

a trafegabilidade no local, por conta das péssimas condições em que eSSaS ruas

se encontram'
Outro motivo deste pedido de melhoraria na infraestrutura, é oferecer

melhores .onãiço"t 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, 30 de Junho de2O2O

EXECELENTíSSIrUO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DE vEREADORES DE

BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA.
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SENHoR pREStDENTE on cÂrulnn DE vEREADoRES DE

BARRE'RA5, EsTADo DA BAH;A. Câmara Municipalde
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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 indicaçáo:

"Que Seja Feito O Serviço De Cascalhamento, Meio-Fio, Sarjetas e
Pavimentação Asfáltica na Travessa Belém, No Bairro Santo Antônio, Neste

Município"

JUSTIFICATIVA

A pavimentação asfáltica da referida rua é de grande importância para
melhoria da localidade, haja vista ser uma antiga reivindicaçáo dos moradores que
apresenta demandas condizentes com os projetos que está sendo executados pela
atual administração do poder Executivo que está investindo na melhoria da
infraestrutura do nosso município. Outro motivo deste pedido é 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 sessôes, 11 de Agosto de 2020.
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EXEcELENTíssrrvro SENHoR pREStDENTT oa cÂrueRA 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. Prefeíto Municipal a seguinte indicação:

"Que Seja Feito o Serviço de Requalificação Asfáltica, Nas Ruas A, B,C,D,E,F,G, e H
do Bairro Arboreto ll, neste Município".

JUSTIFICATIVA

A requalificação asfáltica destas ruas é de grande relevância para melhoria
do Bairro Arboreto ll, que apresenta demandas condizente- 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 deste bairro, que vem
sofrendo com a trafegabilidade no local, por conta das péssimas condições em
que a rua se encontra.

Outro motivo deste pedido de melhoraria na infraestrutura, é 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, Agosto de2020.
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