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ExMo. sR. pREstDENTE DA cÂruenl MUNrcrpAt DE vEREADoRES DE BARREIRAS -

BAHIA.

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

requerer a V Exq que, após deliberação e aprovação do Plenário, seja encaminhada ao

Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte lndicação:

"solicitação que seja feita a requalificação asfáltica da Rua

Prudente de Moraes, Bairro Santa Luzia, 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 e desgastes no asfalto, 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 30 de novembro de202L.
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Vereador PP
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ExMo. sR. pREstDENTE DA cÂrunnn MUNrctpAL DE vEREADoRES DE BARREIRAS -

BAHIA.

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

requerer a V Exa que, após deliberação e aprovação do Plenário, seja encaminhada ao

Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte lndicação:

"solicitação que seja feita a requalificação asfáltica da Rua

Almeida, Bairro Santa Luzia, neste município."

JUSTIFICATIVA

Os Moradores vêm constantemente reivindicando a requalificação asfálüca, uma vez

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

buracos e desgastes no asfalto, 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 30 de novembro de 2021.
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ExcELENTíssrruo SENHoR eRESIDENTE, DA cÂruene DE vEREADoREs DE

BARRETRAS, ESTADO DA BAHtA.

O vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuições legais e regimentais vem
requere a Vossa Excelência, que após a deliberação e aprovação do plenário seja
encaminhado ao Excelentíssimo senhor Prefeito, a seguinte indicação.

'3Solicitação de recuperação do calçamento em Bloquetes
e escoamento do esgoto Da Rua Dom João VI, Bairro
Morada da Lua, neste município de Barreirasrt

JUSTIFICATIVA

A presente indicação, atende as reivindicações dos moradores locais que tem
tido suas atividades diárias dificultadas, pois a ma supracitada necessita de manutenção,
uma vez que o esgoto da referida rua estar transbordando para superÍicie, causando todo
tipo de transtorno que o problema traz, como mau cheiro e potencial transmissor de
doenças. O atendimento a essa solicitação é de suma importância para a integridade e o
bem-estar geral da população.

Sala das sessões, 24 de novembro de2O2L.
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