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ExMo. sR. pRESTDENTE on cÂuanl nnuNrcrpAr DE vEREADoREs DE BARRETRAs - BAHTA.

O Vereador Adriano Stein" no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem requerer a V Exg
que, após deliberação e aprovação do Plenário, seja encaminhada ao Exmo. Sr. prefeito a seguinte
lndicação:

"Solicitação que seja feita a implantação de galeria para
com boca de lobo na rua Maria Nilza Araújo de Souza no
da Tarde, neste Município de Barreiras.,,

águas fluviais
Bairro Sombra

JUSTIFICATIVA

A presentê proposição atende reivindicação de moradores da referida rua, uma vez que, no perÍodo
chuvoso tem üdo suas casaS evadidas pera água da chuva, gerando muitos probremas para a popuração
local.

Pede-se, portanto, uma rápida solução para este problema que aflige os moradores.

Sala das Sessões, em 13 de agosto de 2021.

Vereador - PP
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ExMo' sR' PRESTDENTE DA cÂruana MUNrcrpAL DE vEREADoREs DE BARRETRAs -
BAH!A.

o Vereador Adriano stein no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem
requerer a V Exs que, após deliberação e aprovação do plenário, seja encaminhada ao
Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte lndicação:

"solicitação que seja feita a pavimentação asfáltica da Rua
camburiú, no Bairro vira Brasit neste Municípío de Barreiras.,,

ridra Muntcip
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* ilN\t. *inÀ-tr;.a .lrJUSTIFICATIVA

os Moradores vêm constantemente reivindicando melhorias nesta referida rua, uma
vez que têm tido seus deslocamentos e atividades diárias dificuttadas, sofrendo com afalta de pavimentação asfálüca, dificultando o ir e vir dos cidadãos. cabe destacar aimportância desta ação, para melhoria da infraestrutura da nossa cidade, oferecermelhores condições de vida para a popuração, e também contribuir para
desenvolvímento econômico e social do local.

Sala das Sessões, em 16 de agosto de2O2L.
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EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂTUANA 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.PrefeitoMunicipalaseguintelndicação:

,,solicitação que seja feita requalificação asfálüca da Rua sidnei

Mármore, Bairro Morada da Lua, neste município de Barreiras"'

JUSTIFICATIVA

os moradores e usuários desta referida via, vem constantemente reivindicando por

esteserviço,poisapresençadeburacosVemgerandotranstornosnodiaadia,
dificultando assim, o ir e vir dos cidadãos, pois os inúmeros buracos espalhados

naquele local estão atrapalhando o tráfego de veículos que precisam transitar por lá'

correndo risco de acidentes'

Sala das sessões, em 17 de agosto de202t
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