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EXCELENTÍSSITUO SENHOR PRESIDENTE DA CÂUIM DE VEREADORES DE

BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

A vereadora que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais vem

requerer a V. Exa. que após a OetiOeração e a áprovação ú ptenário' seja encaminhada

ao Exmo .sr. preieito 'Municipat, .loão úrüo"" de souza sobrinho a seguinte

indicação:

..REQUALIFICAçÃoASFALTICAELIMPEZADASBocASDELoBo

NA RUA PNESIOÊ]IiÉõUrRA NO BAIRRO VILA BRASIU'

Justificativa

A requalificação asfáltica possibilita qualidade de vida e desenvolvimento aos

espaços uroanoi. 
' 
À 

- 
carência deste importante componente e o mau

gerenciamento de vias de 
"t"i-ã.-p-1t::1"^t^-f.n'o 

por parte dos órgãos

responsáv"i, qrãito p-ãu pop'lação causa precariedade'

Comissoindicamosarequalificaçãoa-sfálticaglimPezadasbocasdelobona
rua acima citaoa'iããrriràOã no orittã úila Brasil na cidade de Barreiras - BA' A

realidade dessa cãmunidade trr, à'n"ààttio'ou de auxiliar na requalificação do

ambiente carente de pavim"ntrõio-ã-intiáestrutura adequada. A ausência

parciat ou 
"orpiãt, 

á".t" importãnie torpon"nte do espaço urbano tende a

gerar outras necessidades a "*" iàóiaà, assim como em áreas semelhantes'

onde pode o.orãíãcumuto oe-reãJros sólidos devido a inacessibilidade a

estes iocais, 
"gt*'nOo 

a situação de precariedade'

Pelo exposto, gostaria de solicitar ao Executivo Municipal o pronto atendimento

etambémaosnobresparesaaprovaçãodapresenteindicação.

Sala das SessÕes em,26 de outubro de2021'
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HELEINA BRAZ DA STLVA CHAVES

VEREADORA - PP
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Carnnra Jvlurtkryot{p Barreíras tsA
CNPJ: 16.256.893/0001-70

ExcELENTísstnlro SENHoR pRESTDENTE DA cÂuanl DE vEREADoRES DE
BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

A vereadora que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais vem
requerer a V. Exa. que após a deliberação e a aprovação do Plenário, seja encaminhada
ao Exmo .Sr. Prefeito Municipal, João Barbosa de Souza Sobrinho a seguinte
indicação:

"coNcLUSÃO DA PAVTMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA AVENTDA LUíS
EDUARDO MAGALHÃES ruO BAIRRO SERRA DO MIMO"

Justificativa

A pavimentação possibilita qualidade de vida e desenvolvimento aos espaços
urbanos. A carência deste importante componente e o mau gerenciamento de
vias de acesso e passeios tanto por parte dos órgãos responsáveis quanto pela
população causa precariedade.

Com isso indicamos o termino da pavimentação asfáltica na avenida acima
citada localizada no bairro Serra do Mimo na cidade de Barreiras - BA. A
realidade dessa comunidade traz a necessidade de auxiliar na requalificação do
ambiente carente de pavimentação e ínfraestrutura adequada. A ausência
parcial ou completa deste importante componente do espaço urbano tende a
gerar outras necessidades a essa região, assim como em áreas semelhantes,
onde pode ocorrer o acúmulo de resíduos sólidos devido a inacessibilídade a
estes locais, agravando a situação de precariedade.

Pelo exposto, gostaria de solicitar ao Executivo Municipal o pronto atendimento
e também aos nobres pares a aprovação da presente indicação.

Sala das Sessões em, 26 de outubro de 2021
diíli,ld l{UnlCl

búr^
ELEINA BRAZ DA SILVA CHAVES

VEREADOM - PP
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