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ExcELENTlssíuo SENHoR pRESIDENTE DA cÂunna DE VEREADoRES DE

BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

O vereador abaixo assinado no uso de suas atribuições legais e regimentais vem

requerer a V. Ex". que apos a deliberação e a aprovação do plenário, seja

encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

"Pavimentação asfáltica, implantação de meio-fio e sarjeta e limpeza das vias na

Rua Paris, Rua Guanabara, Rua Vinte e Nove e Rua Vinte e Dois no Bairro Santo

Antônio, nesta cidade de Barreiras".

Justificativa

A pavimentação asfáltica da referida rua se faz necessário, os moradores sofrem
constantemente com a lama no período das águas 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, oferecer melhores
condições de vida paru a população, e também contribuir para o desenvolvimento
econômico e social do local.
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Sala das sessões, 01 de Fevereiro de 2021.

VEREADOR - DEM
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VEREADOR

ExcELENTlssíwlo SENHoR PRESIDENTE DA cÂuenn DE vEREADoRES DE

BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

O vereador abaixo assinado no uso de suas atribuições legais e regimentais

requerer a V. Ex". que apos a deliberação e a aprovação do plenário,

encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

"Pavimentação asfáltica e implantação de meio fio e sarjeta na Rua Lisboa,

Bairro Santo Antônio neste município de Barreiras".

Justificativa

A pavimentação asfáltica da referida rua se faz necessário, os moradores sofrem

constantemente com a lama no período das águas 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, oferecer melhores

condições de vida paru a população, e também contribuir para o desenvolvimento

econômico e social do local.

Sala das sessões; 01 de Fevereiro de2021.
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ExcELENTrssÍmo sENHoR pRESTDENTE DA cÂntlena DE vEREADoRES DE

BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

O vereador abaixo assinado no uso de suas atribuições legais e regimentais vem

requerer a V. Exa. que apos a deliberação e a aprovação do plenário, seja

encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação.

'nPavimentação asfáltica e implantação de meio fio e sarjeta na Rua Campo
Grande, Bairro Santo Antônio neste município de Barreiras".

Justificativa

A pavimentação asfáltica da referida rua se faz necessário, os moradores sofrem
constantemente com a lama no período das águas 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, oferecer melhores
condições de vida para a população, e também contribuir para o desenvolvimento
econômico e social do local.
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Sala das sessões, 01 de Fevereiro de 2021.
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VEREADOR r.m A8 t,

Assinatura

EXcELENTISSíwIO SENHOR PRESIDENTE DA CÂunne DE VEREADORES DE

BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

O vereador abaixo assinado no uso de suas atribuições legais e regimentais vem

requerer a V. Exr. que apos a deliberação e a aprovação do plenário, seja

encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

"Pavimentação asfáltica e implantação de meio fio e sarjeta na Rua

Itapemirim, Bairro Santo Antônio neste município de Barreiras"'

Justificativa

A pavimentação asfáltica da referida rua se faz necessário, os moradores sofrem

constantemente com a lama no período das águas e com a poeira no período de

estiagem, ocasionando problemas de saúde e também prejudica a trafegabilidade.

Outrõ motivo é melhoiar a infraestrutura da nossa cidade, oferecer melhores

condições de vida paru a população, e também contribuir para o desenvolvimento

econômico e social do local.

Sala das sessões, 01 de Fevereiro de2021.

JOÃO F DE MELO LACERDA
VEREADOR - DEM
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