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JOAO FELIPE DE MELO LACERDA

VEREADOR

ExcElENTlssiruo sENHoR pRESTDENTE DA cÂrrlnna DE VEREADORES DE

BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

O vereador abaixo assinado no uso de suas atribuições legais e regimentais vem

requerer a V. Ex'. que apos a deliberação e a aprovação do plenário, seja

encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

"Manutenção da Rua Galena (fundos do Parque de Exposições) no

bairro Barreirinhas, com requalificação asfáltica e conclusão de

obras de macro e micro drenagem para escoamento de águas'

pluviais".

Justificativa

A requalificação asfáltica e a obra de macro e micro drenagem da referida rua se faz

necessário, os moradores sofrem constantemente com a lama no período das águas e

com muitos buracos na via, prejudicando a trafegabilidade dos veículos e dos

pedestres. Outro motivo é melhorar a infraestrutura da nossa cidade, ofereeer

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

desenvolvimento econÔmico e social do local.

Sala das sessôes, 12 de Março de 2021.

LIPE DE MELO LACERDA
VEREADOR - DEM
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Sala das sessões, 12 de Abril de 2021'
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ExcELENTtssÍtuto SENHoR PRESIDENTE

BARRETRAS ESTADO DA BAHIA.

oe cÂuaRA DE vEREADoRES DE

O vereador abaixo assinado 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 a seguinte indicação:

,,solicito que seja feito reparos e manutenção nas calçadas da Rua Piauí

no bairro Vila Regina, nesta cidade de Barreiras - BA"'

Justificativa

Fomosprocuradospormoradoresdestalocalidadesolicitandoesta
providência, devido ãà trto que apos a Secretaria de lnfraestrutura fazer intervenções

nas referidas calçadãr, àr oór"r não foram concluídas, visto que, as calçadas ficaram

praticamente intlansiiáràit "o, 
grandes crateras e acumulo de água, podendo servir

de criatórios do mosquito transmiisor da Dengue, Zika e Chikungunya-

Outro motivo é melhorar a infraestruúra da nossa cidade, oferecer melhores

condições de vida-pátà " 
população, e também contribuir para o desenvolvimento

econômico e social do local.
odo
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ExcELENTtssímo SENHoR PRESIDENTE

BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

oe cÂrulaRA DE vEREADoRES DE

O vereador abaixo assinado no uso de suas atribuições legais e regimentais vem

requerer a V. Exa. que apos a deliberação e a aprovação do plenário, seja

encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

,,Requalificação asfáltica da Rua Jesuína Maria de Souza e Avenida JK no bairro

Serra do Mimo, nesta cidade de Barreiras".

Justificativa

A requalificação asfáltica da referida rua se faz necessário, os sofrem

constantemente com a lama no período das águas e com muitos via,

prejudicando a trafegabilidade dos veículos e dos pedestres. Outro motivo é
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ã"-nossa cidade, oferecer melhores condições de vida paia

população, e também contribuir para o desenvolvimento econômico e social do local.

Sala das sessões, 12 de Abril de 2021.
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