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excelerurísstMo SENHoR pREStDENTE oe cÂnaana oe
VEREADORES DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA.

O vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuiçôes legais e regimentais,
vem requerer a V. Ex. que, após deliberação e aprovaçáo do plenário, seja
encaminhada a Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

"Que seja feito o serviço de limpeza com retirada de entulho de toda a
extensáo do canal de águas pluviais pegando da rua do antigo aêroporto
(próximo ao Ho) até o final do bairro Bela Vista, Neste Município"

JUSTIFICATIVA

A referida reivindicação se dá através da solicitação dos moradores desses
bairros, que há anos vem sofrendo no período das chuvas, pelo não
escoamento das águas, o acumulo de lixo que acaba gerando mal cheiro,
sendo assim, o serviço de limpeza do canal, será de fundamental importância
para melhorar o aspecto da comunidade, assim como preservar a saúde
pública dos moradores que ali residem.

Solicitamos brevidade no atendimento, já que há muito tempo sofrem com
a falta da rcalizaçáo deste serviço.

Sala das sessôes 02 de Setembro de2022.
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ExcELENTíssrvto SENHoR pRESTDENTE DA cÂmRna DE vEREADoRES DE

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 na Rua Delta no Bairro
Cascalheira, neste Município".

JUSTIFICATIVA

A requalificação asfáltica da rua citada é de grande relevância para melhoria
do Bairro Cascalheira, haja vista ser uma reivindicação da comunidade local, que
apresenta demandas condizentes com os projetos que estão 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, ocasionandc
problemas de saúde e também 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 realizaçâo desse serviço.

Sala das sessÕes,O5 de Setembro de 2022.
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ucrururÍsstMo SENHoR pRESTDENTe oe cÂnneRA 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, sela
encaminhada a Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

"Que seja feito o serviço de pavimentação asfáltica na rua Heitor Bastos no
Bairro Cascalheira, neste Município"

JUSTIFICATIVA

A pavimentação desta rua, é uma antiga reivindicação da comunidade local, que
apresenta demandas condizentes com os projetos que estão 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 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, 05 setembro de 2022. r1-prova
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