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ExMo. sR. pRESTDENTE DA cÂrunna MUNrcrpAL DE vEREADoRES DE BARREIRAS -

BAHIA.

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 a seguinte lndicação:

"solicitação que seja feita a recuperação da estrada vicina! do

Bairro Conquista, neste Município de Barreiras".

JUST!FICATIVA

A Estrada Municipal apontada na presente lndicação encontra-se em precárias condições

de trafego, devido a buracos, o que vem causando atrapalho, diflculdades e prejuízos aos

proprietários de veículos, bem como aos moradores da localidade apontada, que utilizam a

mesma. A recuperação da referida estrada e melhoria das suas condições de trafego, é

indispensável, para que os moradores ao longo da mesma, possam desenvolver suas

atividades diariamente.

Sala das Sessões, em 03 de novembro de 2021.
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Adriano Stein

Vereador PP
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EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂUANR MUNICIPAL DE VEREADORES DE BARREIRAS'

BAHIA.

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 a seguinte lndicação:

,,solicitação que seja feita a requalificação asfáltica na Rua João

Paulo Rodrigues, Bairro Antônio Geraldo, neste município,,

JUSTIFICATIVA

os moradores vem constantemente reivindicando a requalificação asfáltica' uma vez

que, têm üdo seus deslocamentos e aüvidades diárias dificultadas pela presença de

buracos ao longo da referida rua, dificultando o ir e vir dos cidadãos, danificando

veículos e motocicletas que diariamente transitam por essa via fazendo manobras

perigosas, o que de certa forma, poderá ocasionar acidentes graves e danificação do

patrimônio.

Sala das Sessões, em 08 de novembro de 2021'
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