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ExMo. sR. pRESTDENTE ol cÂruaRn MUNtctPAL DE vEREADoRES DE BARREIRAS -

BAHIA.

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

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

Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte lndicação:

"solicitação que seja feita a pavimentação em bloquetes no

povoado do Boqueirão do Sirico."

JUSTIFICATIVA

Os Moradores vêm constantemente reivindicando a pavimentação desta localidade,

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

pavimentação, sofrendo com o período chuvoso, com acúmulo de água nas vias e a

presença de muitos buracos, dificultando o ir e vir dos cidadãos, danificando veículos e

motocicletas que diariamente transitam por essas vias fazendo manobras perigosas, o

que, de certa forma, poderá ocasionar acidentes graves e danificação do patrimônio.

Sala das Sessões, 28 de abril de 2027.
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Adriano Stein
Vereador - PP
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EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂTUENE MUNICIPAL DE VEREADORES DE BARREIRAS'BAHIA'

O Vereador Adriano Stein, no uso de

que, após deliberação e aprovação do

seguinte lndicação:

suas atribuições legais e regimentais, vem requerer a V Exa

plenário, seja encaminhada ao Exmo. sr. Prefeito Municipal a

,,Solicitação que seja feita a instalação de rede de abastecimento de água

potável no Povoado de Boqueirão do Sirico." Câmara Municipal de-Bprretras' o,''

JUSTIFICATIVA ããIlra do Func

O povoado possui um sistema de abastecimento por meio de caixa d'água salgada. Deste modo o

abastecimento de água em boa qualidade e quantidade vai além do desenvolvimento econômico e

da dessedentação. A água, quando bem tratada e distribuída, traz diversos benefícios à saúde

pública, uma vez que é indispensável no preparo de alimentos, na hidratação, possibilita a

higienização de ambientes entre outros usos, Ademais a distribuição de água tratadatraz conforto

e bem estar para todas as camadas da sociedade

Sala das Sessões, em 28 de abril de2O2L'

Adriano Stein
Vereador - PP
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