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O vereador que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições l"g"i. Ll

regimentais vem requerer a V. Exa. que após a deliberação e a aprovação do

Plenário, seja encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, JOÃO BARBOSAI

DE SOUZA SOBRINHO a seguinte indicação:

"Conclusão da Pavimentação Asfáltica de

(cruzamento com a rua Belo Campo), Bairro

Barreiras-BAu.

Justificativa

elras - bA

A Pavimentação Asfáltica do referido trecho, é de suma importância para pi

comunidade que ali reside, pois, gera qualidade de vida, oportuniza melhQri

trafegabilidade de veículos e pedestres.

Como este trecho foi o único que não recebeu a pavimentação asfáltica alguns
Ademais moradores desse bairro utilizam o referido trecho para depositar lixo e

restos de matérias de construção o que prejudica bastante o meio ambiente e a

circulação de uma forma geral.

Dessa forma, essa lndicação trata-se de um anseio comunitário e

das famílias em serem agraciados com a pavimentação, uma vez que,

os transtornos causados pela ação do tempo, tanto no período ch

nos períodos de seca.
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Portanto, a pavimentação do bairro, certamente irá amenizar as dificuldades dal

comunidade, embelezará a cidade e sobretudo, melhorará a infraestrutura dâ1

nossa cidade.

Pelo exposto, gostaria de solicitar ao Executivo Municipa! o pronto atendimentpl
e também aos Nobres Pares a aprovação da presente lndicação.

Sala das Sessões em, 16 de Setembro de202
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rlirnero MuniciPai de Barreiras

Eurico Queiroz Filho
Vereador-Republicanos
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