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exceururÍsstMo SENHoR pREstDENTe oa cÂunRA 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 a seguinte indicação:

"Que seja feito o serviço de requalificação asfáltica na Rua Eduardo Medrado,
no Bairro Vila Amorim, neste Município 
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JUSTIFICATIVA

A requalificação asfáltica da rua pública citada é de grande relevância para
melhoria do Bairro Vila Amorim, haja vista ser uma 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 com os
buracos que vem prejudicando 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, 28 de Junho de 2021.
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excetsnríssrwlo SENHoR pRESIDENTE oe cÂruaRl DE vEREADoRES DE

BARREIMS, 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 a seguinte indicação:

"Que seja feito o serviço de pavimentação asfáltica na Rua Serra Verde, no
Bairro Vila Amorim, neste Município"

JUSTIFICATIVA

A pavimentação asfáltica da referida rua é de grande importância para
melhoria desta comunidade, 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. Por isso pedimos
que seja levado em conta as necessidades dos moradores que a tempos sofrem
constantemente com a lama no período de chuva e com a poeira no período da
estiagem, ocasionando problemas de saúde.

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

Sala das sessÕes, 28 de Junho de2021
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rxceururísslMo SENHoR pREsTDENTS on cÂrunRA 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 seguinte indicação:

"Que seja feito o serviço de rede de esgotamento sanitário na Rua Serra Verde,
no Bairro Vila Amorim , neste Município,'
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JUSTIFICATIVA

A rua citada não contempla sistema de rede de esgoto, um problema
muito antigo e que provoca grande sofrimento e transtornos a todos os
moradores desta rua. 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 realização desse serviço.

Sala das sessões, 28 deJunho de 2021.
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rxceururísstMo SENHoR pRESTDENTe oe cÂrueRA DE vEREADoRES DE

BARRETRAS, ESTADO DA BAH|A.

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 a seguinte indicação:

"Que seja feito o serviço de requalificação asfáltica na Rua das Flores, no
Bairro Vila Amorim, neste Município"
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A requalificação asfáltica da rua pública citada é de grande relevância para
melhoria do Bairro Vila Amorim, haja vista ser uma 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 com os
buracos que vem p§udicando a trafegabilidade.
Outro motivo deste pedido é melhorar a infraestrutura, oferecer melhores
condições 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 realizaçáo desse serviço.

Sala das sessões, 28 deJunho de 2021.
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rxceururísstMo SENHoR pREstDENTe oe cÂrueRA DE vEREADoREs DE BARRETRAS,

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 a seguinte indicação:

"Que seia feito o Serviço de capina, no Posto de Saúde HANS WERNER no Bairro
Vila Amorim, neste Município."

JUSTIFICATIVA

O referido Posto de Saúde que está localizado no Bairro Vila Amorim, oferece
serviços para as comunidades locais que se deslocam para o mesmo no intuito
de obter os atendimentos básicos de saúde. Com grande importância nas
prestações de serviços de saúde pública, o mesmo, necessita com urgência de
uma limpeza, Íeita através de capina, pois o mato está tomando conta do local.

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

Sala das sessões, 29 de Junho de2021
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