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EXCELENTíSSIrUO SENHOR PRESIDENTE DA CÂUenA DE VEREADORES DE

BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

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

requerer a V. Êx". que após a deliberação e a aprovação do Plenário, seja encaminhada

ao Exmo .Sr. Prefeito Municipal, João Barbosa de Souza Sobrinho a seguinte

indicação:

..REQUALIFICAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA SERRA NEGRA,

LOCALIZADA NO BAIRRO VILA RICA "

Justificativa

A requalificação asfáltica possibilita qualidade de vida e desenvolvimento aos

"rprçor 
,rb"nor. A carência deste importante componente o mau

óái",i.irrento de vias de acesso e passeios tanto por parte dos órgãos

iesponsáveis quanto pela população causa precariedade.

com isso indicamos a pavimentação asfáltica na rua serra Negra, localizada no

bairro vila Rica na cidade de Barreiras - BA. A realidade dessa comunidadelraz

a necessidade de auxiliar na requalificação do ambiente carente de

favimentação e infraestrutura adequada. A ausência parcial ou completa deste

importante componente do espaço urbano tende a gerar outras necessidades a

ãsla regiao, assim como em áreas semelhantes, onde pode ocorrer o acúmulo

de resíãuos sólidos devido a inacessibilidade 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, 09 de novembro de 2021'

trL- fuú*
HELEINA BRAZ DA SILVA

VEREADORA. PP
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EXCELENTíSSInAO SENHOR PRESIDENTE DA CÂmenl DE VEREADORES DE

BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

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

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

ao Exmo .Sr. prefeito Municipal, João Barbosa de Souza Sobrinho a seguinte

indicação:

"REeUALtFtcAçÃO ASFALTICA NO BAIRRO JARDIM VITORIA "

Justificativa

A requalificação asfáltica possibilita qualidade de vida e desenvolvimento aos

espaços urbanos. A carência deste importante componente e o mau

tái",i"irrento de vias de acesso e passeios tanto por parte dos órgãos

iesponsáveis quanto pela população causa precariedade.

Com isso indicamos a pavimentação asfáltica no bairro Jardim Vitória, localizado

na cidade de Barreiras - BA. A realidade dessa comunidade traz a necessidade

de auxiliar na requalificação do ambiente carente de pavimentação e

infraestrutura adequada. A ausência parcial ou completa deste importante

componente do espaço urbano tende a gerar outras necessidades a essa região,

assim como em aiea! semelhantes, onde pode ocorrer o acúmulo de resíduos

sólidos devido a inacessibilidade a estes locais, além de diversos acidentes

áútãÃoUifisticos devido ao estado precário das ruas deste bairro, 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, 09 de novembro de 2021'
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HELEINA BRAZ DA SILVA

VEREADORA - PP
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