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EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂTUNRR MUNICIPAL DE VEREADORES DE BARREIRAS'BAHIA'

o Vereador Adriano stein, no uso de suas atribuições legais e regimentais' vem requerer a V Exe

que, após deliberação e aprovação do Plenário, seja encaminhada ao Exmo' Sr' Prefeito a seguinte

lndicação:

,,solicitação que seja feita a implantação de galeria para águas pluviais

com boca de lobo na Rua Haiü, Bairro Boa sorte, neste município"'

JUSTIFICATIVA

A construção da rede de esgoto sugerida é imprescindíver para a quaridade de vida das famílias que ali

residem na Rua Haiti, que ficam expostas às contaminações infecciosas e enfrentam

transtornos em virtude do odor desagru,lauer e rJa proliferação de insetos tr.rnsnriss.rt's rlt'

doenças.

Trata-se, pois, de uma obra de saneamento básrc. cre e-xtrema nccessirratrt't'rit' rt'l''r 'r'1.

importâncíaparaas famílias que precisam dar o devicro destino para () st'u ..sgtrt.'r,r('rt('

sanitário, para aqual se esPera a providência por parte cla atlministraçào nrurricipal

,,riãra Munlcipalde Barreiras. Br

Sala das Sessões, em 05 de abril de 2022'
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Àdti-ano Stein
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ExMo. sR. pREstDENTE DA cÂrulna MUNtclpAL DE vEREADORES DE BARREIRAS -

BAHIA.

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

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

Exmo. Sr. Prefeito a seguinte lndicação:

"soticitação que seia feita o patrolamento e cascalhamento da

Rua Japão, Bairro Boa Sorte, neste Município."

JUSTIFICATIVA

Com a intensidade das chuvas, nesse período chuvosa as ruas não pavimentadas de

nosso município acabam ficando com trechos perigosos, trazendo riscos á nossa

população, ficando alguns até intransitáveis, dificultando o tráfego de veículos e

pedestres. O nosso município necessita urgente de patrolamento e cascalhamento em

todas as vias rurais e urbanas, trazendo assim, condições de trafegabilidade aos

moradores.

Sala das Sessões, em 05 de abril de 2022.
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