
Cemcüra futurtícíyaf le Barreíras tsA
CNPJ: 16.256.Sgf l0O Ol-7O

.-âmara Municipal dqBarreiras - bH
Protocolo no _&Q9

CARLOS COSTA
VEREADOR

ExcELENTÍsgmo SENHoR
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PRESTDENTE DA cÂuam MUNtctPAL DE

O Vereador abaixo assinado no uso de suas atribuições legais e regimentais,
vem requerer a Vossa Excelência que, apos deliberação e aprovação do
Plenário, seja encaminhada ao Excelentíssimo Prefeito Municipal a seguinte
indicação:

TNDIGAçÃO

Operação de pavimentação asfáltica na Rua do Tamarindo no Bairro Serra do
Mimo.

JUSTIFICATlVA

A pavimentação asfáltica da referida rua se faz necessária porque os moradores
sofrem constantemente com a lama no período das chuvas e com a poeira no
período de estiagem, ocasionando problemas de saúde e também prejudica a
trafegabilidade.
Outro motivo é melhorar a infraestrutura da nossa cidade e oferecer melhores
condiçÕes de vida para a PoPulação
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CARLOS COSTA
VEREADOR

ExcELENlíssrtvto SENHoR pRESTDENTE DA

BARREIRAS - BAHIA.

enQlt

cÂmana MUNtctPAL DE

O Vereador abaixo assinado no uso de suas atribuiçÕes legais e regimentais,
vem requerer a Vossa Excelência que, apos deliberação e aprovação do
Plenário, seja encaminhada ao Excelentíssimo Prefeito Municipal a seguinte
indicação:

tNDtcAçÃo

Determinar providências, junto ao setor competente para que seja colocado 01
(uma) Lixeira Externa do tipo Container no KM 02 da Estrada do Barrocão entre
o Campo Esportivo e o Residencia! Robertão no bairro Conquista.

JUSTIFICATIVA

Visando atender as solicitações dos moradores, e no intuito de evitar o acúmulo
de lixo no local, que atrai animais, os quais, por sua vez, acabam espalhando o
lixo pela via e agredindo o meio-ambiente.

Sala das Sessões em 26 de Outubro
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