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ExMo. sR. pRESIDENTE DA cÂruene MUNrcrpAL DE vEREADoREs DE BARRETRAs -

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 Municipal a seguinte lndicação:

"solÍcitação que seia feita a requalificação asfáltica na Rua

Pastor Paulo Leivas Macalão, Bairro serra do Mimo neste
município."

JUSTIFICATIVA

Os Moradores vêm constantemente reivindicando a requalificação asfáltica, uma vez
que têm üdo seus deslocamentos e atividades diárias dificultadas pela presença de
buracos, sofrendo com o período chuvoso, com acúmulo de água nas vias, dificultando
o ir e vir dos cidadãos, danificando veículos e motocicletas que diariamente transitam
por essas vias fazendo manobras perigosas, o que, de certa forma, poderá ocasionar
acidentes graves e danificação do patrimônio.

Sala das Sessões, em 28 de abril de 2022.
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ExMo. sR. PREsIDENTE ol caúanl 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 Municipal a seguinte lndicação:

"solicitação que seja feita a requalificação

Paulo Afonso, Bairro Barreirinhas em frente

José, neste municíPio'"

Sala das Sessões, em 02 de maio de 2022'

JUSTIFICATIVA

Os Moradores vêm constantemente reivindicando a requalificação asfálüca' uma vez

que têm tido seus deslocamentos e atividades diárias dificultadas pela presença de

buracos, sofrendo com o período chuvoso' com acúmulo de água nas vias' dificultando

o ir e vir dos cidadãos, danificando veícuros e motocicreta. que diariamente transitâm

por essas vias fazendo manobras perigosas, o que, de c€ta forma, poderá ocasionar

acidentes graves e danificação do patrimônio'

asfáltica da Rua
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ExMo. sR. pRESIDENTE DA cÂruene MUNtctpAL 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 Municipal a seguinte Indicação:

"Solicitação que seja feita a requalificação asfálüca da Rua

ldália Oliveira, Bairro Renato Gonçalves, neste município."

JUSTIFICATIVA

Os Moradores vêm constantemente reivindicando a requalificação asfálüca, uma vez

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

buracos, sofrendo com o período chuvoso, com acúmulo de água nas vias, dificultando
o ir e vir dos cidadãos, danificando veículos e motocicletas que diariamente transitam
por essas vias fazendo manobras perigosas, o que, de certa forma, poderá ocasionar

acidentes graves e danificação do patrimônio.

Sala das Sessões, em 02 de maio de 2022.
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