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EXMO. SR. PRESIDENTE

BAHIA.

on cÂrulRn MUNtctpAL DE vEREADoRES DE BARREIRAS -

-dmara Municipaloq
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Ll

O Vereador Adriano Stein no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem requerer

a V Exa que, após deliberação e aprovação do Plenário, seja encaminhada ao Exmo. Sr.

Prefeito Municipal a seguinte lndicação:

"soticitação que seja feito a desobstrução da galeria de água

pluviais com requalificação asfáltica, na avenida Antônio Carlos

Magalhães nas proximidades da panificadora Delícia"

JUSTIFICATIVA

Os comerciantes e usuários vêm reivindicando o constante vazamento de á8ua, uma vez

que têm gerado transtornos a presença de buracos, prejudicando as atividades diárias

bem como dificultando o ir e vir dos cidadãos, danificando veículos e motocicletas que

diariamente transitam por essas vias, fazendo manobras peri8osas, o que, de certa

forma, poderá ocasionar acidentes graves e danificação do patrimônio.

Sala das Sessões, em 07 de abril de 2021.

Adriano Stein
Vereador - PP
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ExMo. sR. pRESTDENTE on cÂtuaRa
BAHIA.

MUNICIPAL DE VEREADORES DE BARREIRAS.

o Vereador Adriano stein no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem requerer
a v Exe que, após deliberação e aprovação do plenário, seja encaminhada ao Exmo. sr.
Prefeito Municipal a seguinte lndicação:

"Solicitaçâo que seja feita a limpeza e capina da Avenida
Raimundo Carlos e Selva de Pedra do Bairro Alphaville,,

JUSTIFICATIVA

Esta área está com uma grande quantidade de mato e lixo, gerando reclamações
por parte dos moradores que vem reivindicando a limpeza, capina e recolhimento do
lixo no bairro, que se faz necessária, haja visto que os moradores sofrem
constantemente com a sujeira, o mato, o acúmulo de lixo.

Cabe destacar a importância desta ação, para melhoria da infraestrutura da
nossa cidade, oferecer melhores condições de vida para a população, e também
contribuir para o desenvolvimento econômico e social do local.

Sala das Sessões, em 07 de abril de 2021.

Adriano Stein
Vereador-PP
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