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EXCELENTÍSSITUO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMANI DE VEREADORES DE

BARREIRAS . ESTADO DA BAHIA
irara MuniCipalde Barrerras - o.
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Ascinatura do Funcionário

O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuições legais e regimentais' vem

requerer a V. Ef que após análise e aprovação do plenário seja encaminhado ao

Exmo. Sf. Prefeito a seguinte indicação:

o PATROLAMENTO E ENCASCALHAMENTO DAS RUAS DA ASSOCIAçÃO

ALTOS BURITIS.

JUSTIFICATIVA

A indicação acima é de extrema necessidade, os moradores da associação sofrem

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

estiagem ocasioündo probremr. ià.á0a", are-m de prejudicar a trafegabilidade.

outromotivoémelhorarainfraestruturadanossacidade,oferecermelhores
condições de vida paÍa apoputaçáo, e também contribuir para o desenvolvimento

econômico e social do local'

Peloexposto,gostariadesolicitaraoExecutivoMunicipaloprontoatendimentoe
irÀOeni aos Nóbres pares a aprovação da presente indicação.

das Sessões em 29 de Março de 2021'

Deus

ASSOS DE DEUS

VICE PRESIDENTE
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rruorcnÇÃo

O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuiçÕes legais e regimentais, vem

requerer a V. Exo que após análise e aprovação do plenário seja encaminhado ao

Exmo. Sro. Prefeito a seguinte indicação:

A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA QUE DAR ACESSO AO

POVOADO GAMELEIRA.

JUSTIFICATIVA

Justifica-se a presente indicação, pois motiva-se em dar melhores condiçÕes as
pessoas que trafegam na referida estrada, visando atender os anseios de todos os

Moradores.

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.

Pelo exposto, gostaria de solicitar ao Executivo Municipal o pronto atendimento e
também aos Nobres Pares a aprovação da presente indicação.

s SessÕes em 29 de Março de2021.
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Assinatura do Funci"nárin

O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuições legais e regimçntais, vem

requerer a V. Exo que após análise e aprovação do plerlário seja encarpinhado ao

Exmo. Sro. Prefeito a seguinte indicação:

A Construção do Canteiro com Jardinagem, Pista de Pedestre e Academia

ao Ar Livre, na Avenida ACM, (trecho entre a Rotatória enfrente a Porto

Brasil, até a Faculdade Uneb).

JUSTIFICATIVA

A indicação acima é de extrema necessidade, no sentido de proceder conforto e

qualidade de vida, um espaço destinado especificamente para a cirqulação de

pedestres e ciclistas, aumentando a segurança para os que praticam atividade

física nas referida avenida.

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.

pelo exposto, gostaria de solicitar ao Executivo Municippl o pronto atendimento e

também aos ltobres Pares a aprovação da presente indicação.

em,25 de Março de2021.
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