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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 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 reivindicação 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 sessões, 11 de Fevereiro de 2021.
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ExEcELENTíssrruo sENHoR pREsTDENTe oa cÂruaRA 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:

,,Que seja feito o serviço de pavimentação asfáltica nas Ruas Fortaleza, Irmã

Dulce, Éelicidade, Dom Ricardo, Nossa senhora De Fatima, Luiz Ricardo,
Satvador, localizado antes do canal de drenagem de águas pluviais, no Bairro
Santo Antônio, neste MunicíPio"

JUSTIFICATIVA

A pavimentação das ruas publicas 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 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
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 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, 11 de Fevereiro de 2021.
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EXECELENTíSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA 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 indicaçâo:

"Que Seja Feito A lnstalação De Braços De lluminação Pública, Na Avenida Barão
do Rio Branco, compreendendo os Bairros Santo Antônio, Vila Amorim, Vila Dos

Funcionários e Vila Rica, Neste Município"' roiô Munictpatoe UarÍetÍds - b
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JUSTIFICATIVA

Os moradores das referidas comunidades, vem sofrendo com a ausência de
luminárias em vários pontos das vias públicas desta avenida, e os mesmos
pedem atenção com urgência ao pedido. Essa situação vem favorecendo as
açÕes de vândalos, onde, as pessoas que por ali trafegam no período noturno
tornam-se vulneráveis a assaltos, causando pânico e desconforto aos
moradores.

E importantíssimo que o Poder Público ofereça um serviço de iluminação
pública de qualidade, pois, é essencial para a qualidade de vida e da segurança,
dos moradores daquela localidade.

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

Apr
Sala das sessôes, 16 de Fevereir o de 2021
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rxecelrrurísstruo sENHoR PREsIDENTE ol cÂruaRa DE vEREADoRES DE

EARREIRAS, 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:

"Que seja feito o serviço de rede de esgotamento sanitário nas Ruas Damasco,
União, Pérola, Rubi, Ágata, Delta, Santa Helena, Serra Negra, Topázio' São Jorge,

Ametista, no Bairro 29 de Julho, neste Municipio"

JUSTIFICATIVA

As ruas citadas não contemplam sistema de rede de esgoto, um problema

muito antigo e que provoca grande sofrimento e transtornos a todos os

moradores deste Bairro. A importância de um sistema de coleta de esgoto faz
parte da saúde pública, pois a sua ausência ou um sistema inadequado, pode

ser o causador de doenças, de poluição dos corpos d'água, podendo também

afetar o meio ambiente. Desta forma, solicito com urgência como medida para

atender ao bem comum e ao adequado desenvolvimento urbano, que seja feito

a construção da rede de esgoto dando continuidade à nova fase de

desenvolvimento e urbanização do nosso município.
Solicitamos brevidade no atendimento já que há muito tempo sofremos com

a falta da realizaçâo desse serviço.

Sala das sessôes. 16 de Fevereiro de 2021 .
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