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ExcELENTísstruo SENHoR pRESTDENTE DA cÂruann DE
VEREADORES DE BARREIRAS.ESTADO DA BAHIA.

O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuições legais e
regimentais, vem requerer a V. Exa que, apos deliberação e aprovação do
Plenário, seja encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Barreiras a
seguinte lndicação:

..LIMPEZA, CAPINA E RECOLHIMENTO DO LIXO NO COMPLEXO
ESpoRTrvo, NA AVENTDA MAIA, BAtRRo sÃo pEDRo, NESTe uuutcípto
DE BARREIRAS.BA".

JUSTIFICATIVA

A referida manutenção e de suma importância, pois atenderá a solicitação dos

jovens que praticam esportes no local, haja vista que o campo de futebol está

precisando de uma limpeza com retirada do mato, sendo medida que busca

garantir a segurança de todos que utilizam o espaço.

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

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

Sala das em 22 de março de 2022

YURE RAMO SILVA CUNHA ,

. MDB
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ExcELENlísstruo sENHoR pRESTDENTE DA cÂruaRn DE
VEREADORES DE BARREIRAS.ESTADO DA BAHIA.

o Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuiçÕes legais e
regimentais, vem requerer a v. Exa que, apos deliberação e aprovação do
Plenário, seja encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Barreiras a
seguinte lndicação:

..OPERAÇÃO TRPA.BURACOS COM RECOMPOSIçÃO ASFALTICA, NA
RUA DAS TURBINAS, BAIRRO BELA VISTA, PROXIMO A IMOBILIÁNIA
pAReuE DA ctDADE, NESTE ruuntcípto DE BARREIRAS.,,

JUSTIFICATIVA

A operação Tapa Buracos com Recomposição Asfáltica na referida Avenida, é
de suma importância para os moradores que ali residem e transitam pela via,
pois o buraco existente no localestá dificultando o tráfego pela rua e aumentando
o risco de acidentes devido ao estado detenorado que se encontra, causando
transtornos para os motoristas.
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.

Sala das Sessões, em 22 de março de 2021

YURE SILVA CUNHA
EADOR . MDB
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