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ExcELENTíssrwro SENHoR pRESTDENTE DA cÂuann DE vEREADoRES DE
BARREIRAS.ESTADO DA BAHIA

O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem

requerer a V. Ex.a que, após deliberação e aprovação do Plenário, seja encaminhada ao

Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte lndicação:

"Pavimentação Asfáltica na rua Claudionor Barros de Carualho, bairro Morada da

Lua de cima."

JUSTIFICATTVA

Em atendimento a reivindicação dos moradores, solicitamos a pavimentação asfáltica na

rua Claudionor Barros de Carvalho, bairro Morada da Lua de cima. Conforme imagem em

anexo, as pessoas que residem nessa rua vêm sofrendo com problemas de locomoção, e

devido ao período das chuvas a situação só piora, criando buracos e poças de lama,

deixando a rua intransitável. Sabe-se que é direito da população contar com a correta

infraestrutura municipal, ou seja, que atenda às suas necessidades.

Sala das SessÕes, 10 de dezembro de 2021 .
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ExcELENTÍssITtao SENHoR PRESIDENTE DA CÂUENA DE VEREADORES DE

BARREIRAS.ESTADO DA BAHIA

O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem

requerer a V. Ex." que, após deliberação e aprovação do Plenário, seja encaminhada ao

Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte lndicação:

,,Construção de calçadão entre a rotatória da Vila Amorim até a entrada de

Barreirinhas (em frente a construção do novo Safra)"'

JUSTIFICATIVA

A construção dessa obra beneficiará em especial aos andantes como também os

praticantes de caminhadas e corridas que utilizam aquele trecho da rodovia. Esta prática

de atividade física na área, desperta atenção quanto a segurança que se faz necessária

mediante ao grande número de veículos que trafegam na rodovia, realçando que nesse

trecho passam muitos alunos devidos as escolas ali próximo, expondo a todos que ali

trafegam eminência de acidentes.

Mediante ao exposto, conto com a aprovação dos llustres Pares paÍa a aprovação dessa

indicação.
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Sala das Sessões, em 08 de dezembro de 2021.
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