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EXMO. SR. PRESIDENTE OA CÂTUARA MUNICIPAT DE VEREADORES DE BARREIRAS.
BAHIA.

O Vereador Adriano Stein no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem
reguerer a V Exe que, após deliberação e aprovação do plenário, seja encaminhada ao
Exmo. Sr. Prefeito a seguinte lndicação:

abrigo dos idosos, neste Município,,

JUSTIFICATIVA

os moradores vem constantemente reivindicando a requarificação do carçamento,
uma vez que, têm tido seus desrocamentos e atividades diárias dificurtadas pera
presença de buracos ao rongo da referida rua, dificurtando o ir e vir dos cidadãos,
danificando veícuros e motocicretas que diariamente transitam por essa via fazendo
manobras perigosas, o que de certa forma, poderá ocasionar acidentes graves e
danifi cação do patrimônio.

"Solicitação que seja feita a requalificação
limpeza na Rua Custódio Moreno, Bairro Vila

Sala das Sessões, em 06 de dezembro de 2O2L.
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EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂTUNNA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BARREIRAS - BAHIA'

o Vereador Adriano stein, no uso de suas atribuições regais e regimentais, vem requerer a V Exe

que, após deliberação e aprovação do Plenário' seja encaminhada ao Exmo' sr' Prefeito a seguinte

lndicação:

,,soricitação que seja feita a imprantação de gareria para águas fluviais

com boca de robo na Rua da Felicidade, Bairro sombra da Tarde, neste

municiPio."

JUSTIFICATIVA

A presente 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 população

i":::-r., portanto, uma rápida sorução para este probrema que aflige os moradores'

Sala das Sessões, em 06 de dezemb ro de 2O2L'

Vereador PP
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