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EXCELENTISSIMO sENHoR pRESIDENTE DA cÂru,q.nA. MUNICIPAL DE
BARREIRAS _ BA

ALCIONE RODRIGUES DE MACEDO, vereador, no uso de suas atribuições

legais e regimentais, vem requerer a Vossa Excelência que, após deliberação e aprovação

do Plenário, seja encaminha ao Excelentíssimo Prefeito do Município a seguinte

indicação:

"Requer colocação de bracos e lâmpadas nos portes de energia na Avenida
Souza Moreira. entre o bairro Jardim Vitoria. Cidade Nova e o bairro Buritis."

JUSTIFICATIVA

Trazemos, à apreciação dos nobres e ilustres colegas a presente Indicação que visa

garantir melhorias e segurança, pois essa avenida se encontra sem iluminação, trazendo

insegurança pra todos que transitam por essa via, principalmente aos moradores dos

bairros Jardim Vitoria, Cidade Nova e Buritis, sabendo da real necessidade para uma

melhor qualidade de vida de seus moradores.

Sala de Sessões, em 02 de fevereiro de202l.-W
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EXCELENTISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂVTANA MUNICIPAL DE

BARREIRAS _ BA

ALCIONE RODRIGUES DE MACEDO, vereador, no uso de suas atribuições

legais e regimentais, vem requerer a Vossa Excelência que, após deliberação e aprovação

do Plenário, seja encamiúa ao Excelentíssimo Prefeito do Município a seguinte

indicagão:

"solicita a rogagem e limpeza geral na praça do posto de Saúde do loteamento

Rio Grande."

JUSTIFICATIVA

Trazemos à apreciação dos nobres e ilustres colegas a presente Indicação que visa

garantir melhorias e comodidade aos munícipes, em especial aos moradores da região do

bairro loteamento Rio Grande, sabendo da real necessidade de limpeza pois encontra-se

um matagal causando perigo à população.

Sala de Sessões, em 02 de fevereiro de 2021.
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legais e regimentais, vem requerer a Vossa Excelência que, após deliberação e aprovação

do Plenário, seja encamiúa ao Excelentíssimo Prefeito do Município a seguinte

indicação:
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JUSTIFICATIVA

Sala de Sessões, em02 de fevereiro de202l'
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Trazemos à apreciação dos nobres e ilustres colegas a presente Indicação que visa

asfaltamento da via, viabilizando o trafego naquela localidade, em especial aos moradores

do bairro Buritis, sabendo da real necessidade da pavimentação asfaltica' pois a via no

estado que se encontra traz muitos transtornos aos moradores e todos que usam esta via

pra transitar.
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ExCELENTISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂUA.NA MUNICIPAL DE
BARREIRAS _ BA

ALCIONE RODRIGUES DE MACEDO, vereador, no uso de suas atribuições

legais e regimentais, vem requerer a Vossa Excelência que, após deliberação e aprovação

do Plenário, seja encaminha ao Excelentíssimo Prefeito do Município a seguinte

indicação:

"solicitar a instalação de bancos fixos na Praça da Igreja São Francisco de Assis

na rua Proclamacão. no bairro Rio Grande."

JUSTIFICATIVA

Trazemos à apreciação dos nobres e ilustres colegas a presente Indicação que visa

garantir mais comodidade aos munícipes, em especial aos moradores da região do baino

Loteamento Rio Grande sabendo da necessidade de assentos por se tratar de uma praça

utilizada paralazer.

Sala de Sessões, em02 de fevereiro de202l.
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