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ExcELENTísstwto SENHoR pRESTDENTE, oa cÂruaRA DE vEREADoRES
DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA.

O vereador abaixo assinado, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
vem requerer a V.Exm. Que, apos deliberação e aprovação do plenário, seja
encaminhado ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, a seguinte indicação:

"LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA LOCALIZADA NA ENTRADA DO
BAIRRO BURITIS, NESTE MUNICíPIO."

Justificativa

Essa indicação se faz necessária, para que sejam tomadas as providências
necessárias em relação à referida Praça, devido o acúmulo de mato, que passam
a ser moradia para bichos e insetos, pondo em risco a segurança dos moradores,
uma vez que, as famílias contam com aquela praça em perfeita condição de uso
e um ambiente satisfatório para o convívio de seus filhos e familiares, como
também, para o embelezamento da comunidade.
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Sala das Sessões, em 16 de Junho 2020.

s&l,s ' \
srLMAEoóHl alves 4

Vereadora- Republicanos

rpf O_

lia:..
Jori

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

t



Carnara fulurtícíya[ le tsarreíras - tsA
CNPJ: 16.25 6.893/0001 -70

excEleNrisstMo sENHoR PRESIDENTE, oa cÂmnRe DE VEREADoRES

DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA.

o vereador abaixo assinado, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

vem requerer a V.Exm. Que, após deliberação e aprovação do plenário, seja

encaminhado ao Exm". Senhor Prefeito Municipal, a seguinte indicação:

"IMPLANTAçÃO DE PARADAS DE ÔI{IEUS, COM COBERTURA' NA

GoMUNIDADE DO KM 30, NESTE l'íUl.ltcipto."

Justificatiúa

Sala das Sessões, em 16 de Junho de 2020.

com o objetivo de facilitar a rotina de quem depende do transporte coletivo, a

implantação dessas paradas iÉ facilitar o a@sso melhorando a mobilidade urbana,

facilitado- assim a vida dos que ali trafegam. Esta indicaçáo faz jus a grande

necessidade daquela população que é extremamente importante para dar
conforto àqueles que utilizam este modal de transporte público.
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