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ExMo. sR. PRESTDENTE DA cÂruana MUNrctpAL DE vEREADoREs DE BARREIRAs -
BAHIA.

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

"solicitação que seja feita a limpeza e recolhimento de entulho
na Avenida Deputado sebastião Ferreira no baÍrro Loteamento
Flamengo, neste Município de Barreiras.,,

't3j,ffiffii
JUSTIFICATIVA

Assinm.-_
Esta área está com úma grande quantidade de mato e lixo, gerando reclamações por
parte dos moradores. Por este motivo, pedimos providências para que juntamente
com o setor competente busque a solução deste problema, o mais rápido possível.
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ExMo. sR. pREstDENTE DA cÂrunna MUNrcrpAL DE vEREADoRES DE BARREIRAS -

BAHIA.

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

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

Exmo. Sr. Prefeito a seguinte lndicação:

"solicitação que seja feita a pavimentação asfálüca da Avenida

Deputado Sebastião Ferreira ,no Bairro Loteamento Flamengo

neste Município."

JUSTIFICATIVA

Àssinattrra do trunci '

Os moradores vêm constantemente reivindicando melhorias nesta referida rua, uma

vez que tem tido seus deslocamentos e atividades diárias dificultadas pela falta de

pavimentação, sofrendo com período chuvoso, com acúmulo de água nas vias. Cabe

destacar a importância desta ação, para melhoria da infraestrutura da nossa cidade,

oferecer melhores condições de vida para a população, e também contribuir para

desenvolvimento econômico e social do local.

Sala das sessões,05 de Outubro em de 2021
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ExMo. sR. PRESIDENTE DA cÂruana MUNrcrpAL DE vEREADoREs DE BARREIRAS -
BAHIA.

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

"solicitação que seja feÍta a requalÍficação da catçada na
Avenida clériston Andrade, €m frente ao INSS neste município
de Barreiras."
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Os usuários desta referida via, vem constantemente reivindicar por este serviço, pois a
presença de buracos vem gerando transtornos no dia a dia, dificultando assim, o ir e
vir dos cidadãos, pois os buracos estão atrapathando os pedestres a transitarem por
aquele local, correndo risco de acidentes. Cabe destacar a importância desta ação,para
melhoria da infraestrutura da nossa cidade, oferecer melhores condições de vida para
a população, e também contribuir para desenvolvimento econômico e social do tocal.
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