
Camüra Jvlurtícíyaf le tsarreíras - tsA
CNPJ: 16.25 6.893 /0001 -70

ExcelrrurisstMo sENHoR pRESTDENTE DA cÂruana MUNrctpAL DE BARREIRAS-

BAHIA.

O vereador abaixo assinado, no uso das suas atribuiçôes legais e regimentais, vem à

digna presença de vossa Excelência apresentar a seguinte ltUOtCaçÃO, que após

aprovada seja encaminhada ao poder executivo municipal para as providências devidas.

"Que seja feito tapa buraco na Rua ltapemirim no Bairro Vila Amorim".

JUSTIFICATIVA.

Com a requalificação da referida rua evitará transtornos, pois a mesma encontra-se em

situação precária, gerando transtornos na via pública, colocando em risco os condutores

e a população que por ali trafega, com a recuperação da via diminuirá os riscos de

acidentes e facilitará o trânsito na localidade.

Sala das sessões em 09 de Junho 2020

NEREU PAULO BERTOLI

Vereador AVANTE

Aproyado,
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rxcelrrur'isstlto SENHoR pRESIDENTE ol cÂuanl MUNtctpAt DE BARREIRAS-

BAHIA.

O vereador abaixo assinado, no uso das suas atribuições legais e regimentais, vem à

digna presença de vossa Excelência apresentar a seguinte ttrtOtCnçÃO, que após

aprovada seja encaminhada ao poder executivo municipal para as providências devidas.

"Que seja feito a recolocação de bloquetes na Avenida Horto Florestal no Bairro São

Sebastião próximo ao CAIC".

JUSTIFICATIVA.

Com a requalificação da referida rua evitará transtornos, pois a mesma encontrâ-se em

situação precária, Berando transtornos na via pública, colocando em risco os condutores

e a população que por ali trafega, com a recuperação da via diminuirá os riscos de

acidentes e facilitará o trânsito na localidade.

Sala das sessões em 09 de Junho 2020

NEREU PAULO BERTOTI

Vereador AVANTE

Àpro.r4
dia:

p0r,

Avenida Clpriston Anclrade, 1.353 - Bairro São Miguel - Tel: (77) 3611-9600 - Fone/Fax: (77) 36ll-9628
Home Page: www.camaradebaneiras.ba.gov.br - Ouvidoria: 0800-075-8101



Câvnara tulunícíyaf le tsarreíras - tsA
CNPJ : 16.25 6.893/0001 -70

rxcrlerurissuvto sENHoR pRESTDENTE oa cÂruaRa MUNtctpAt DE BARREIRAs-

BAHIA.

O vereador abaixo assinado, no uso das suas atribuições legais e regimentais, vem à

digna presença de vossa Excelência apresentar a seguinte ttrlotCaçÃO, que após

aprovada seja encaminhada ao poder executivo municipal para as providências devidas.

"Que seja feito asfalto com meio fio e sarjeta na Rua Barão do Grajaú no Bairro Vila

Amorim",

JUSTIFICATIVA,

Com a requalificação da referida rua evitará transtornos, pois a mesma encontra-se em

situação precária, gerando transtornos na via pública, colocando em risco os condutores
e a população que por ali trafega, com a recuperação da via diminuirá os riscos de

acidentes e facilitará o trânsito na localidade.

Sala das sessões em 09 de Junho 2020 Âpr

NEREU PAUTO BERTOTI

Vereador AVANTE
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rxcrururisstMo sENHoR pREsTDENTE DA cÂruana MUNtctpAL DE BARREIRAS-

BAHIA.

O vereador abaixo assinado, no uso das suas atribuições legais e regimentais, vem à

digna presença de vossa Excelência apresentar a seguinte IlUOlCaçÃO, que após

aprovada seja encaminhada ao poder executivo municipal para as providências devidas.

"Que seja feito asfalto com meio fio e sarjeta na Rua São Domingos (próximo a Escola

Nossa Senhora de Fatima) no Bairro Cascalheira".

JUSTIFICATIVA.

Com a requalificação da referida rua evitará transtornos, pois a mesma encontra-se em

situação precária, gerando transtornos na via pública, colocando em risco os condutores

e a população que por ali trafega, com a recuperação da via diminuirá os riscos de

acidentes e facilitará o trânsito na localidade.

Sala das sessões em 09 de Junho 2020

NEREU PAULO BERTOLI

Vereador AVANTE
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rxcEururisstMo sENHoR pREsTDENTE DA cÂruann MUNtctpAL DE BARREIRAs-

BAHIA.

O vereador abaixo assinado, no uso das suas atribuições legais e regimentais, vem à
digna presença de vossa Excelência apresentar a seguinte ttUOlCAçÃO, que após
aprovada seja encaminhada ao poder executivo municipal para as providências devidas.

"Que seja feito a recolocação de bloquetes na Rua Gram Bethanha no Bairro São

Sebastião próximo ao CAIC".

JUST!FICATIVA.

Com a requalificação da referida rua evitará transtornos, pois a mesma encontra-se em

situação precária, gerando transtornos na via pública, colocando em risco os condutores
e a população que por ali trafega, com a recuperação da via diminuirá os riscos de

acidentes e facilitará o trânsito na localidade.

Sala das sessões em 09 de Junho 2020

NEREU PAULO BERTOLI

Vereador AVANTE
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