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ExCELBNTISSIMo SENHoR PRESIDENTE DA cÂru.Lna MUNICIPAL DE

BARREIRAS _ BA

ALCIONE RODRIGUES DE MACEDO, vereador, no uso de suas atribuições

legais e regimentais, vem requerer a Vossa Excelência que, após deliberação e aprovação

do Plenário, seja encaminha ao Excelentíssimo Prefeito do Município a seguinte

indicação:

"solicita limpeza e poda de árvores" no campo de futebol" no bairro loteamento

rio Grande. aos fundos do colegio El Shadai."

JUSTIFICATIVA
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Trazemos à apreciação dos nobres e ilustres colegas a presente Indicação que visa

garantir melhorias e comodidade aos munícipes, em especial aos moradores da região do

bairro loteamento Rio Grande, sabendo da real necessidade de limpeza pois encontra-se

um matagal causando perigo à população.

Sala de Sessões, em l5 de março de 2021.

DE MACEDO

Vereador - DEM
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ExCELENTISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMAN,q. MUNICIPAL DE
BARREIRAS - BA

ALCIONE RODRIGUES DE MACEDO, vereador, no uso de suas atribuições

legais e regimentais, vem requerer a Vossa Excelência que, após deliberação e aprovação

do Plenário, seja encamiúa ao Excelentíssimo Prefeito do Município a seguinte

indicação:

"solicita a roçagem e limpeza geral na praça Diego Dourado no bairro Novo
Horizonte

Câmara Municipal de Barreiras - rr,
Protocolo no

JUSTIFICATIVA

Trazemos à apreciação dos nobres e ilustres colegas a presente Indicação que visa

garantir melhorias, comodidade e segurança aos munícipes, em especial aos moradores

da região do bairro Novo Horizonte, sabendo da real necessidade de limpeza pois

encontra-se um matagal causando perigo à população.

Sala de Sessões, em 0l de março de 2021.

Vereador - DEM
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EXCELENTISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂUANA MUNICIPAL DE

BARREIRAS - BA

ALCIONE RODRIGUES DE MACEDO, vereador, no uso de suas atribuições

legais e regimentais, vem requerer a Vossa Excelência que, após deliberação e aprovação

do Plenário, seja encamiúa ao Excelentíssimo Prefeito do Município a seguinte

indicação:

"solicita o encascalhamento. com meio fio e sarjeta da rua. Florestal. no bairro

Nova Conquista."

-âmara MuniciPal de Barrettas - -
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JUSTIFICATIVA

Trazemos à apreciação dos nobres e ilustres colegas a presente Indicação que visa

garantir melhorias e comodidade no trânsito aos munícipes, em especial aos moradores

da região do bairro Nova Conquista, sabendo da real necessidade da recuperação da via

pois encontra-se em mal estado de conservação causando muitos transtomo e perigo à

população.

Sala de Sessões, em02 de fevereiro de202l.

MACEDO

Vereador - DEM
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