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exceueHrísstwlo SENHoR PRESIDENTE DA

úÉneeoonrs DE BARREIRAS-ESTADo DA BAHIA'

o Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuiçoes legais .e

regimentais, vem requerer a V. Exa que, apÓs deliberação e aprovação do

prãnário, seja encaminhada ao Exmô. Sr' Prefeito Municipal de Barreiras a

seguinte lndicaçáo:

Pavimentação Asfáltica com meio fio e sarjeta na

e as travessas Flora da índia, Palmeiras e Rua das"Solicitação
Rua Grajaú
Orquídeas
Bahia."

Apro
dia:.

JUSTIFICATIVA
p0r:

Solicitamos que seja feito esse serviço visto que as pêssoas que residern

Sala das SessÕes, em 13 de julho2020.

no bairro Vila Amorim no Município de Barreiras-

nessa rua vêm óofrendo com diversos problemas como a grande

lúantidade de poeira em períodos sem.chuva e em períodos ch.uvosos a

.-'tràçào pior" com a lama o que prejudica a locomoção nessa via'

?r&o".oo RAMos
Vereador - AVANTE
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O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuiçÕes legais e
regimentais, vem requerer a V. Exa que, após deliberação e aprovação do
Plenário, seja encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Barreiras a
seguinte lndicação:

"solicitação Recapeamento Asfáltico na Salvador no bairro Vila
Amorim no Município de Barreiras-Bahia."

JUSTIFICATIVA

Solicitamos que seja feito esse serviço visto que as pessoas que residem
nessa rua vêm sofrendo com diversos problemas como a grande
quantidade de buracos na via o que prejudica a locomoção de pedestres
e veículos.

Sala das Sessões, em 13 de julho 2020.
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