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EXCELENTÍSSIITTO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMNNA DE VEREADORES
DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

O vereador que abaixo subscreve, no uso de suas atribuiçôes legais e

regimentais vem requ€)rer a V. Et'. que apos a deliberação e a aprovação do

Ptenário, seja encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, JOÃO BARBOSA

DE SOUZA SOBRINHO a seguinte indicaçáo:

"Patrolamento e Encascalhamento de todas as Ruas do Bairro Buritis 2,

nesÍe município de Barreins-84".

Apr
Justificativa dia:.
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O Patrolamento e Encascalhamento do referido bairro, é de suma importância
para a comunidade que ali reside, pois, gera qualidade de vida e oportuniza
melhor trafegabilidade de veículos e pedestres.

Ademais, os moradores desse bairro vem sofrendo com o período chuvoso, com
acúmulo de água nas vias, o que dificulta o ir e vir dos cidadãos, danifica veículos
que diariamente transitam por essas vias e que, de certa forma, poderá

ocasionar acidentes gravês.

Dessa forma, essa lndicação trata-se de um anseio comunitário e um

famílias em serem agraciados com essa obra, que amenizará os
causados pela ação do tempo, tanto no período chuvoso quanto nos
de seca.
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Portanto, o Patrolamento do bairro, certamente irá amenizar as dificr.rldades da

comunidade, embelezará a cidade e sobretudo, valorizará os patrimônios

residenciais.

Do mesmo modo, cumpre destacar a importância desta açáo, para melhoria da
infraestrutura da nossa cidade, oferecer melhores condições de vida para a
População, e também contribuir para o desenvolvimento econômico e socialdo
local.
Pelo exposto, gostaria de solicitar ao Executivo Municipal o pronto atendimento
e também aos Nobres Pares a aprovaçáo da presente lndicação.

Sala das Sessões em, 30 de Junho de 2020.
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