
Cemzüra ivlurtícíyaf 6e Barreíras tsA
CNPJ: 16.256.893 /0001 -70

EXCELENTíSSIwtO SENHOR PRESIDENTE DA CÂmanA 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:

"solicitação de lnstalação de Ciclovia
Moreira no Bairro Santa Luzia-"

JUSTIFICATIVA

Solicitamos que seja feito esse serviço visto que

em processo de teiraplanagem para receber a pavimentação, com isso a

realizaçáo desse serviço de ciclovias beneficiara aos moradores e

ciclista.

Sala das SessÕes, em 11 de agosto 2020-
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OS REIS MACEDO RAMOS
Vereador - AVANTE
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o vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuições legais e

regimentais, vem ràqr"t"t a V. Ex' que, apos_ deliberação e aprovação

do Plenário, seia 
-encaminhada 

ao'Exmo' Sr' Prefeito Municipal de

Barreiras a seguinte lndicação:

"solicitação Pavimentação Asfáltica com meio fio e sarjeta das

Ruas: Machadà de Asáis, Rua Wanderley, Rua Tap-eroá, Rua

Belmonte, Rua lbotirama, Rua lpiarí, Rua Presidente Dultra' rua

seabra e lgaporã, no Bairro Loteamento Rio Grande no

Município de Barreiras-Bahia'"
Apr m Sess...-
dia:

p0I3.

solicitamos que seja feito esse serviço visto qu9 3s 
pessoas que residem

nessa rua vêm sofrendo com diúersos problemas como a grande

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

situação piora com a lama o que prejudica a locomoção nessa via'

JUSTIFICATIVA

Sala das SessÕes, em 17 de agosto2020'
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:rlSY"*MAcEDo RAMos
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Vereador - AVANTE
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