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ExcELENTÍssrruo SENHoR pRESTDENTE DA cÂruann
VEREADORES DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA.

DE

A vereadora abaixo assinado, no uso de suas atribuiçÕes legais e regimentais,
vem requerer a Vossa Exa. que, apos deliberação e aprovação do plenário,
seja encaminhado ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, a seguinte indicação:

"QUE SEJA FEITO O SERVTÇO DE PAVIMENTAçÃO ASFÁLTICA NA RUA
NOVA , NO BAIRRO VILA BRASIL, NESTA CIDADE. "

Justificativa

A rua citada acima, precisa urgente de pavimentação asfáltica, pois se
encontra em condiçÕes precárias de tramitação, agravando ainda mais nos
tempos chuvosos. Os moradores que utilizam dessa rua estão cansados de
reivindicar por melhorias e pedem a solicitação desse anseio

Sala das Sessões, em 14 de Junho de 2022.
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exceleruríssttrlo SENHoR pRESIDENTE DA
VEREADORES DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA.

cÂuaRl

A vereadora abaixo assinado, no uso de suas akibuiçÕes legais e regimentais,
vem requerer a Vossa Ex". que, após deliberação e aprovaçáo do plenário,
seja encaminhado ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, a seguinte indicação:

"QUE SEJA FETTO O SERVIÇO DE PAV|MENTAÇÃO lSrÁttrCa runs
RUAS DONA NICE RIBEIRO BOAVENTURA, E BEIRA RIO, NO BAIRRO
MORADA NOBRE , NESTA CIDADE. "

JustiÍicativa

A rua citada acima, precisa urgente de pavimentaçâo asfáltica, pois se
encontra em condiçÕes precárias de tramitação, agravando ainda mais nos
tempos chuvosos. Os moradores que utilizam dessa rua estão cansados de
reivindicar por melhorias e pedem a solicitaçáo desse anseio

Sala das Sessões, em 14 de Junho de 2022.
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excelentisstrtao SENHoR PRESIDENTE DA

VEREADORES DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA.

A vereadora abaixo assinado, no uso de suas atribuiçÕes legais e regimentais,

vem requerer a Vossa Exa. que, após deliberação e aprovação do plenário'

sejaencaminhadoaoExmo.SenhorPrefeitoMunicipal,aseguinteindicação:

"euE SEJA FElro o sERVIÇo DE PAVIMENTAÇÃo esrÁllca ul
ESTRADA OUE OÁ ACESSO AO CANTINHO DO SENHOR DOS AFLITOS,

DESDE A ENTRADA NA BR 135 , NESTA CIDADE. "

Justificativa

Aestradacitadaacima,precisaurgentedepavimentaçãoasfáltica,pois
se encontra em condições precárias de tramitação, principalmente no período

em que fieis irão caminhando durante a noite no dia da do sr. dos Aflitos que

acontece todo dia 02 de julho, agravando ainda mais nos tempos chuvosos.

os moradores que utilizam dessa rua estáo cansados de reivindicar por

melhorias e pedem a solicitaçâo desse anseio

Sala das SessÕes, em22de Junho de 2022.
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