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ExMo. sR. pREStDENTE DA cÂruane MUNrcrpAL DE vEREADoREs DE BARREIRAs -

BAHIA.

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

requerer a V Ex.3 que, após deliberação e aprovação do Plenário, seja encaminhada ao

Exmo. Sr. Prefeito a seguinte lndicação:

"Solicitação que seja feita reforma nas ínstalações da Escola

Municipal Sagrado, neste Município de BarreÍras."

JUSTIFICATIVA

A indicação se faz necessário tendo em vista que essa Escola acima citada encontra em

estado precário, com salas de aula deterioradas trazendo assim muito transtornos aos

alunos como também ao Professores, pois influência muito no desenvolvimento do
estudos. Temos conhecimentos que os prédios das escolas públicas municipais
precisam constantemente de manutenção, reforma ou ampliação tendo em vista que

contribuem para melhorar as condições de trabalho dos servidores e aprendizagem
dos alunos, além de atender à crescente demanda por vagas. A referida Escola

Municipal necessita urgentemente de uma reforma nos seus espaços, a fim de

melhorar toda a sua estrutura, melhorando o aspecto do ambiente escolar,
proporcionando aos alunos um ambiente confortável e aconchegante.

Sala das sessões,O7 de junho em de 2022
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ExMo. sR. pREstDENTE DA cÂruena MUNtcrpAt 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 asfálüca da Rua

Marcos Freire, Bairro Vila Regina , neste município."

JUSTIFICATIVA

Os Moradores vêm constantemente reivindicando a requalificação asfálüca, uma vez

que têm tido seus deslocamentos e aüvidades diárias dificultadas pela presença de

buracos, sofrendo com o período chuvoso, com acúmulo de água nas vias, 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, em 07 de junho de 2022.

Vereador PP
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ExMo. sR. pREStDENTE DA cÂruana MUNrcrpAL DE vEREADoREs DE BARREIRAs -
BAH!A.

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 pavimentação asfáltica na Rua Lirio
dos Vale, Bairro Sandra Regina, neste município"

JUSTIFICATIVA

Os moradores vem constantemente reivindicando a pavimentação asfálüca, uma vez
que, têm tido seus deslocamentos e atividades diárias dificultadas pela presença de
buracos ao longo da referida rua, díficultando o ir e vir dos cidadãos, danificando
veículos e motocicletas que diariamente transitam por essa via fazendo manobras
perigosas, o que de certa forma, poderá ocasionar acidentes graves e danificação do
patrimônio.

Sala das Sessões, em 07 de junho de 2022.

-
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Vereador PP
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EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂTUNNA MUNICTPAL 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 seia feita a requalificação asfálüca da Rua

Vitoria Teixeira , Bairro Sandra Regina , neste município"'

JUSTIFICATIVA

Os Moradores vêm constantemente reivindicando a requalificação asfálüca, uma vez

que têm üdo seus deslocamentos e atividades diárias dificultadas pela presença de

buracos, sofrendo com o período chuvoso, com acúmulo de água nas vias' 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, em 07 dejunho de2022'

Ailil,ano Stein
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