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ExCELENTísstruO sENHoR pREStDENTE, DA CÂrunne DE VEREADORES DE

BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA.

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.

3.solicitação de recuperaçáo do calçamento em Bloquetes
Da Rua Giro Pedrosa, esquina com a Rua Monteiro Lobatot
Bairro Morada da Lua, neste município de Barreiras"

JUSTIFICATIVA

A presente indicação, atende as reivindicações dos moradores locais que tem

tido suas atividades diarias dificultadas, pois a rua supracitada necessita de manutenção,

uma vez que, o calçamento em bloquetes cedeu, surgindo assim inúmeros buracos na

via, prejudicando assim o ir e vir dos moradores e condutores que passam por esta rua

frequentemente.

Sala das sessões,18 de outubro de 2OZt.
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ExMo. sR. PREsIDENTE DA cÂTuanl MUNICTPAL DE VEREADORES DE BARREIRAS.

BAH!4.

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

requerer a V Exe qué, após deliberação e aprovação do Plenário, seja encaminhada ao

Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte lndicação:

"solicitação que seia feita a requalificação asfáltica na Rua

Hitdebrando Ferreira de Carvalho, loteamento São Paulo, neste

Município de Barreiras"

JUSTIFICATIVA

Os Moradores vêm constantemente reivindicando a requalificação asfáltica, uma vez

que têm üdo seus deslocamentos e aüvidades diárias dificultadas pela presença de

bucacos ao longo da referida rua, dificultando o ir e vir dos cidadãos, danificando

veículos e motocicletas que diariamente transitam por essa via fazendo manobras

perigosas, o que, de certa forma, poderá ocasionar acidentes graves e danificação do

patrimônio.
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Sala das Sessões, em 18 de outubro de2O2L.
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