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ExCELENTISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂUARA 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:

'osolicita a implantação de postes. braços e lâmpadas no final da

rua Augusto Torres, no bairro Jardim Ouro Branco."

JUSTIFICATIVA

Trazemos, à apreciação dos nobres e iluÀTíes colegas

presente Indicação que visa garantir melhorias e segufança, pois a

escassez de iluminação pública naquela localidade está colocando

em risco a segurança dos moradores, dificultando a visibilidade e

facilitando ocorrências de roubos, furtos, entre outros

Sala de Sessões, em02 de fevereiro de2022.

RODRIGUES DE ACEDO

Vereador - DEM
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EXCELENTISSIMOSENHORPRESIDENTEDAcÂvlanaMUNICIPALDE
BARREIRAS - BA

ALCIONERODRIGUESDEMACEDO,vereador,nousodesuasatribuições
legais e regimentair, "". requerer aYossa Excelência que' após deliberação e aprovação

do prenário, seja Lncaminha uo r,*á.ntíssimo préfeito- do Município a seguinte

indicação:

e aula e

a a Vista."

JUSTIFICATIVA

Trazemos à apreciação dos nobres e ilustres a prese

ffi'rr"r* *.""tr" garantir mais educação e incentivo ao esporte e
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:ffiilr"à., À,. da Bela vista, apresento aos irustríssimos colega

^olhnr:H',,ffi;A; sabendo da rear necessidade, para uma melhor

qualidade de vida'

Sala de Sessões, em 08 de fevereiro de 2022'
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GUES DE MACEDO

Vereador - DEM
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EXcELENTISSIMo snNHon pnrsiDpNrp na cÃruaRA 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:

66solicita a cobertura da quadra poliesportiva no colégio

Municipal São João no bairro do Riachinho."

JUSTIFICATIVA

Trazemos à apreciação dos nobres e ilustres colegas a

presente indicação. O objetivo da cobertura da quadra poliesportiva

em questão é fazer com que as crianças, jovens e adultos da

comunidade possam praticar as mais diversas modalidades de

esporte, provendo assim a recreação e a formação esportiva,

principalmente para os alunos do colégio Municipal São João, e

morados dos bairros adjacentes.

Sala de Sessões, em 08 de fevereiro de 2021.

tssiútura do Funci^ná

GUES DE MACEDO

Vereador - DEM
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