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EXECELETISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE

BARREIRAS.BAHIA.

ALCIONE RODRIGUES DE MACEDO, Vereador, no uso das atribuiçÕes legais

e regimentais, vem requerer a Vossa Excelência que, apos deliberação e

aproiaçao do plenário, seja encaminhada ao Excelentíssimo Prefeito do

Município a seguinte indicação.

6.solicito requalificação asfáltica de um trecho da Rua são Miguel'

próximo a casa de no 398, no Bairro loteamento são Paulo."

JUSTIFICATIVA

Trazemos aos ilustres colegas a presente lndicação que visa garantir melhorias

e comodidade aos munícipes e os moradores do Bairro Loteamento são Paulo'

sabendo da real necessidade da recuperação da rua são Miguel, apresento essa

indicação.

Sala de sessÕes em 29 abril de 2022.
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EXCELENTISSIMO SENHoR PRESIDENTE DA cÂrua.na 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 encaminhada ao Excelentíssimo Prefeito do Município a seguinte

indicação:

ersolicita a construção de redutores de velocidades (quebra-molas).

Avenida Francisco Evangelista Ramos" (principal) no bairro Boa

Sorte."

JUSTIFICATIVA

Trazemos à apreciação dos nobres e ilustres colegas a presente

Indicação que visa a segurança dos pedestres, condutores, praticantes de

ciclismo, viabilizando o trafego naquela localidade, er especial aos

moradores do bairro Boa Softe, sabendo da real necessidade dos quebra-

molas, pois a via tem um fluxo muito grande de veículos que transitam em

alta velocidade, trazendo risco a todos.

Sala de Sessões, em 03 de maio de 2022.

Vereador-UNIAO BRASIL
E ROTM.IGUES DE MACEDO
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EXCELENTISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂTUANA 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 que a a const ãodeu rtiva no

Bairro Vila Brasil. com alambrados. arquibancadas refletores e calcamento

em torno da arena."

JUSTIFICATIVA

Trazemos à apreciação dos nobres e

intuito de incentivar a pratica esportiva, como

de lazer e diversão para os moradores daquele

ilustres colegas a presente Indicação no

também proporcionar uma área adequada

Bairro, em nosso município.

Sala de Sessões, em 03 de maio de 2022.

Vereador - UNIAO BRASIL

NE RODRIGUES DE MACEDO
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