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excetexríssruo sENHoR PRESTDENTE oe cÂulRn MUNIcIPAL DE

BARREIRAS - BAHIA.

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

rNDrcAçÃo

lndico a necessidade de providências no sentido de proceder a instalação de

BANCOS na Praça do Memorial D. Ricardo Weberberger na Vila Dulce.

JUSTIFICATIVA

Considerando que as praças da nossa cidade recebem um grande fluxo de
pessoas, no entanto, a maioria delas não possuem assentos adequados e que

deem conforto, segurança, lazer, entretenimento e bem-estar aos seus

frequentadores.
Alem de proporcionarem embelezamento nos espaços públicos, o objetivo das

referidas insialações é que sirvam de exemplo de preservação e proteção, bem

como propiciar mais qualidade de vida para a comunidade.

Sala das Sessões em 13 de Novembro de2O2O

Faz Diferente por Barreiras
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exceuenríssruo SENHoR pRESIDENTE oa cÂmana uuNtctpAl DE

BARREIRAS - BAHIA.

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

rNDrcAçÃo

Operação de pavimentação asfáltica na Rua popularmente conhecida com Rua
do Arame na Vila Brasil que Íica entre o Mercadinho Escobar e o Salão 2 lrmãos.

JUSTIFICATIVA

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 populaçáo

Sala das Sessões em 13 de Novembro de2O2O
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DEM
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