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EXCELENTISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂNNA,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 plenario, seja encamiúa ao Excelentíssimo Prefeito do Município a seguinte

indicação:

to de ônib
coletivo no Dovoado de Riachinho."-

JUSTIFICATIVA

Trazemos à apreciação dos nobres e ilustres colegas a presente Indicação que visa

garantir mais segurança e comodidade aos munícipes, em especial aos moradores da

região do povoado de Riachiúo, sabendo dareal necessidade ponto de transporte coletivo

para que a população da região

Sala de Sessões, em02 de fevereiro de2022.
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Vereador - DEM
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EXCELENTISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂUANA MUNICIPAL DE

BARREIRAS - BA

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

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

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

indicação:

do povoado Sapé."

JUSTIFICATIVA

Trazemos, à apreciação dos nobres e ilustres colegas a presente Indicação que visa

garantir melhorias . ,"g**ça, pois o povoado encontra-se sem iluminação nos pontos

q.r. uS lampas estão queimadas,trazendo insegurarlçaptatodos que transitam por essa

via, principalmente aás moradores do povoado Sapé, sabendo da real necessidade para

uma melhor qualidade de vida de seus moradores'
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Sala de Sessões, em02 de fevereiro 2022.
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e rsolicita a troca de lâmpadas queimadas dos postes de enerEia

Vereador - DEM
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EXCELENTISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂVTANA 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:

JUSTIFICATIVA

Trazemos à apreciação dos nobres e ilustres colegas a presente Indicação que visa

garantir melhorias e incentivo ao esporte, lazer a esta comunidade, sabendo da real

necessidade paÍa uma melhor qualidade de vida de seus moradores.

Sala de Sessões, em02 de fevereiro de2022.

"Solicita a

RODRÍGUES DE MACEDO
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Alto da Bela Vista."

Vereador - DEM
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ExCELENTISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂTUANA MUNICIPAL DE

BARREIRAS _ BA

ALCIONB 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 a requalificação asfáltica das ruas Aroldo de Andrade.

Renato Goncalves e Davi Bueno.t'
,nara Munici
)r urocoio tlo.

JUSTIFICATIVA ,.,,,8

Trazemos, à apreciação dos nobres e ilustres colegas a presente

Indicação que visa garanÍir melhorias, pois essas vias encontram-se

esburacadas e com ondulações em alguns trechos, causando transtorno e

insegurança pra todos que transitam por essa via, principalmente aos

moradores da rua Aroldo de Andrade, Renato Gonçalves e Davi Bueno,

sabendo da real necessidade que seja feita a requalificação asfáltica, assim

proporcionando uma melhor qualidade de vida de seus munícipes.
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Sala de Sessões, em 08 de fevereiro de2022.

Vereador - DEM
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