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ExcELENTíssrrvro sENHoR pRESTDENTE DA cÂrrllna DE vEREADoRES
DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

O vereador que abaixo subscreve, no uso de suas atribuiçÕes legais e
regimentais vem requerer a V. Exa. que apos a deliberação e a aprovação do
Plenário, seja encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, JOAO BARBOSA
DE SOUZA SOBRINHO a seguinte indicação:

"opERAÇÃO TAPA BURACOS COM RECOMPOSTÇÃO ASFÁLTICÀ
PROXIMO A UPA 24 HORAS E ACARAJE OESTE, NA AVENIDA JOSÉ
EO].IITÁCIO, BATRRO SÃO MIGUEL, NESTE MUNICíPIO DE BARREIRAS.
BA".
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uracos com Recomposição Asfáltica na referida avenida, é

de suma para os moradores que ali residem e a população que

buscam atendimento na Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24h.

Desse modo, os buracos dificultam a locomoção dos mesmos oferecendo riscos

de acidentes.

Destarte, cumpre destacar a importância desta ação que garantirá qualidade de

vida e oportunizará uma melhor trafegabilidade de veículos e pedestres.

Pelo exposto, gostaria de solicitar ao Executivo Municipal o pronto atendimento

e também aos Nobres Pares a aprovação da presente, indicação.

em, 30 de novembro de 2021.

YURE CUNHA
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EXCELENT|SSITuO SENHOR PRESIDENTE DA CÂruanA DE VEREADoRES

DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

o vereador que abaixo subscreve, no uso de suas atribuiçÕes legais e

regimentais vem requerer a V. Exa. que apos a deliberaçã9 ?31clovaÇão 
do

plãnário, seja encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, JOAO BARBOSA

DE SOUZA SOBRINHO a seguinte indicação:

"oPERAçÃo rapa BURAcos coM REcoMPosl-eig lsIlL.TJ.9A,
RUA pRÉSIDENTE VARGAS, BAIRRO CENTRO, NO CAIS, PROXIMO

MERCADO VELHO, NESTE MUNIC|PIO DE BARREIRAS'BA".

NA
AO

;\pr

JUSTIFICATIVA

racos com Recomposição Asfáltica na referida rua, é de

'a a população que transitam pelo local diariamente indo e

vindo do trabalho.

Desse modo, a operação tapas buracos com recomposição asfáltica é

importante, pois dificultam a locomoção dos mesmos oferecendo riscos de

acidentes.

Destarte, cumpre destacar a importância desta ação que garantirá qualidade de

vida e oportunizará uma melhor trafegabilidade de veiculos e pedestres.

pelo exposto, gostaria de solicitar ao Executivo Municipal o pronto atendimento

e também aos Nobres Pares a aprovação da presente, indicação.

, 30 de novembro de 2021.
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