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EXCELENTISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMANA 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 plenario, seja encaminha ao Excelentíssimo Prefeito do Município a seguinte

indicação:

(6Solicita a construcão dle quadra poliesportiva no bairro Antônio

Carlos Magalhães."

JUSTIFICATIVA

Sala de Sessões, em 02 de fevereiro de 2022'
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garantir melhorias e

para uma melhor qualidade de vida de seus moradores'

-p
.a

-r ui.üColo
r- iil



Camzara Jvlurtícíyaf fe tsarreíras tsA
CNPJ: 16.256.893 /0001 -70

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 ptenario, seja encamiúa ao Excelentíssimo Prefeito do Município a seguinte

indicação:

6úsolicita a pavimentação em bloquete. meio fio e sarieta da rua

três irmãos no povoado da Nanica."

JUSTIFICATIVA

à apreciação dos nobres e ilustres colegas a presente

munícipes, em especial aos moradores da rua três irmãos no povoado da

Nanica, sabendo da real necessidade da rua ser pavimentada com boquete,

proporcionando uma melhor qualidade de vida de seus moradores.

Sala de Sessões, em de 02 fevereiro de2022.
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Indicação que garantir mais segurança e comodidade aos seus
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EXCELENTISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂNr.q.nA. MUNICIPAL DE

BARREIRAS _ BA

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

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

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

indicação:

da ilu

JUSTIFICATIVA

\oà-os, à apreciação dos nobres e ilustres colegas a presente
t 

^^ ^^-^-rir ,-olh nida seIndicação ciue visa garantir melhorias e segurança, pols essa avel

encontra sem iluminação, trazendo insegurançapratodos que transitam por

eSSa via, principalmente aos moradores dos bairros, Jardim Vitoria'

Alphaville e loteamento ACM, sabendo da real necessidade para uma melhor

qualidade de vida de seus moradores.

Sala de Sessões, em02 de fevereiro de2022'
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da Av. Jose Gonçalves da Chagas."
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