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ExcELENTíssuvto sENHoR PRESIDENTE DA cÂruenR 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, após deliberação e aprovação do
Plenário, seja encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Barreiras a
seguinte lndicação.

,,PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO POVOADO BARROCÃO OB
CIMA'"
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chuvas que caíram na região, dificultando o tráfego e quase inviabilizando
o bom andamento do Setor, levando em consideração também a questão
da saúde pública, pois a população sofre muito com a poeira acarretando
o aumento de doenças respiratorias e alergias em época de seca.

Desta forma, solicitamos a pavimentação desta rua.
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via hoje se intransitável, deteriorada pelas constantes
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ExcELENTíssuvro SENHoR pRESTDENTE DA cÂruRRe 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, após deliberação e aprovação do
Plenário, seja encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Barreiras a
seguinte lndicação.

..PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA COMUNIDADE PONTA
A d
dia

1:' JUSTIFICATIVA

Esta via hoje se eniontra intransitável, deteriorada pelas constantes
chuvas que caíram na região, dificultando o tráfego e quase inviabilizando
o bom andamento do setor, levando em consideração também a questão
da saúde pública, pois a população sofre muito com a poeira acarretando
o aumento de doenças respiratorias e alergias em época de seca.

Desta forma, solicitamos a pavimentação desta rua.

Sala das
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de agosto de 2021
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ExcELENTíssrruo SENHoR pRESTDENTE DA cÂruenn 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, após deliberação e aprovação
do Plenário, seja encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal de
Barreiras a seguinte lndicação:

"GoNSTRUÇÃO DE UM CA|S NA PONTE DO MUCAMBO."

JUSTIFICATIVA

A execução desse projeto irá garantir um espaço digno para os
moradores, frequentadores e pescadores da área, além de valorizar o
local atraindo mais turistas, o projeto resultará também em fortalecimento
econômico para toda a comunidade.
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Sala das SessÕes, em 31 de agosto de 2021
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