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ExMo. sR. pRESTDENTE DA cÂruann MUNIcTpAL DE vEREADoRES DE BARRETRAS -

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 Municipal a seguinte lndicação:

"Solicitação que seia feita a requalificação asfálüca da Rua

Durval Regis, Bairro Morada da Lua, neste Município de

Barreiras."

JUSTIFICATIVA

Tal solicitação se faz necessário, pois a referida rua se encontra em péssimas condições

de trafegar, devidos aos vários buracos existentes por decorrência das fortes chuvas,

no qual, esta causando inúmeras reclamações por parte dos moradores. Nesta

jusüficaüva, espera-se contar com o apoio dos nobres Edis na aprovação desta

indicação.

Sala das Sessões, em 06 de abril de 2022.

do

Vereador-PP
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ExMo. sR. PREsIDENTE DA cÂTuene MUNICIPAL DE VEREADORES DE BARREIRAS.

BAHIA.

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

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

Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte lndicação:

"solicitação que seia feita a requalificação asfá!üca da Rua

Ulisses Guimarães, Bairro Vila Regina, neste Município de

Barreiras."

JUSTIFICATIVA

Tal solicitação se faz necessário, pois a referida rua I

de trafegar, devidos aos vários buracos existentes

no qual, esta causando inúmeras reclamações

justificativa, espera-se contar com o apoio dos

indicação.

Sala das Sessões, em 12de abril de 2022.

Vereador-PP

se encontra em péssimas condições

por decorrência das fortes chuvas,

por parte dos moradores. Nesta

nobres Edis na aProvação desta
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EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂrUene 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 Municipal a seguinte lndicação:

,,solicitação que seja feita a requalificação asfáltica da Rua

Padre Alfredo Hasler, Bairro Morada da Lua, neste Município de

Barreiras."

JUSTIFICATIVA

Tal solicitação se faz necessário, pois a referida rua se encontra em péssimas condições

de trafegar, devidos aos vários buracos existentes por decorrência das fortes chuvas'

no qual, esta causando inúmeras reclamações por parte dos moradores' Nesta

justificativa, espera-se contar com o apoio dos nobres Edis na aprovação desta

indicação.

Sala das Sessões, em 12de abril de 2022'

Vereador-PP
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