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ExMo. sR. pREStDENTE DA cÂruann MUNrcrpAL DE vEREADoRES DE BARRETRAS -

BAHIA.

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

rêquerer 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 da Rua

Padre Armindo, Bairro Aratu, neste Município"

JUSTIFICAIIVA

Os moradores vem constantemente reivindrcando a requalificação asfálüÇa, uma vez

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

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

veículos e motocicletas que diariamente traÍrsitam por essa via fazendo manobras

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

patrimônio.

Sala das Sessões, em 2L de março de 2022.

Vereador PP
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ExMo. sR. pRESTDENTE DA cÂruana MUNrcrpAL DE vEREADoRES DE BARREtRAs -

BAH!4.

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 da Avenida

Clériston Andrade, Bairro Vila Brasil, neste Município"

JUSTIFICATIVA

Os moradores vem constantemente reivindicando a requalificação asfáltica, uma vez

que, têm üdo seus deslocamentos e atividades 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 21 de março de 2022.
-amara Munrc
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