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ExMo. sR. pRESIDENTE ol cÂueRl MUNtctpAL 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 a requalificação asfáltica da Rua B,

do Bairro Vila dos Funcionários, neste Municíplo,,.
Câmara MuniciPai de Barreiras

Protocolo n'--@!*
JUSTIFICATIVA Em.EJ&.,Ée JL J à :4horas

Os Moradores vêm constantemente reivindicando a requalificação asfáltica, 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 sessôes, 18 de outubro de 2022

Vereador PP
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ExCELENTISSInlto SEN HoR PRESI DENTE
DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

on CÂTunRA DE VEREADoRES

Câniara ívri.itiicipar oe lJarreiras
Protocoto n"__eZGJt-_

Em J8 / lO /:3&às JJ : 5o horas

--XenJs*q&-../€,,-'.ncionário

A Vereadora IZABEL ROSA DE OLIVEIRA DOS SANTOS, no uso de
suas atribuiçÕes legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência
solicitar, apos deliberação e aprovação do Plenário, seja encaminhada ao Exmo.
Sr. Prefeito de Barreiras João Barbosa de Souza Sobrinho (Zito Barbosa), a
seguinte indicação:

. Que seja feita a Pavimentação asfáltica da estrada que dá acesso ao
Povoado Ponta D'Agua, Zona Rural, neste Município.

JUSTIFICATIVA

A presente indicação destaca a necessidade de efetuar melhorias na
estrada supracitada, a qual encontra-se em mau estado de conservação, por ela
escoa produtos da Agricultura Familiar, por onde passam muitos veículos e
moradores em geral, portanto esta obra é da maior importância, e urgência.

Portanto, visando atender os anseios de nossa população, solicito aos
nobres pares a aprovação da presente indicação e providências do Poder
Executivo Municipal.

Sala das SessÕes, 18 de outubro de 2022.
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IZABEL ROSA DE OLIVEIRA DOS SANTOS
Vereadora - AVANTE
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