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JOAO FELIPE DE MELO LACERDA

VEREADOR

excelelttssíMo sENHoR PREsIDENTE ol cÂmnRl DE vEREADoRES DE

BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

o vereador abaixo assinado no uso de suas atribuiçôes legais e regimentais vem

requerer a V. Ex". que após a deliberação e a aprovação do plenário, seja

encaminhada ao Exmo. Sr. PreÍeito Municipal a seguinte indicaçáo:

"Obra de Macro e Micro Drenagem das Águas Pluviais

Vila dos Funcionários, neste munícipio de Barrêiras".

Sala das sessóes, í 9 de Janeiro de 2021.

dos Bairros Vila Rica e

Justificativa

Considerando que o canal responsável por todo o escoamento

Bairros é insuÍiciente, solicito a execução da Macro e Micro Drenagem da Vila

Funcionários e Vila Rica. Vale ressaltar que no período chuvoso ocorre

chegando ao ponto de adentrar as casas dos moradores.
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JOAO FELIPE DE MELO LACERDA

VEREADOR

EXcELENTISSÍuIO SENHoR PRESIDENTE DA cÂnaena DE VEREADORES DE

BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

O vereador abaixo assinado no uso de suas atribuições legais e regimentais vem

requerer a V. Ex". que apos a deliberação e a aprovação do plenário, seja

encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

"Realizar a requalificação do canteiro central da Avenida

Baraúna, com plantio de novas árvores, pintura de guias,

sinalização, instatação de academia ao ar livre e bancos".

Principal da
melhorias na

doemP
\.1..004.

Justificativa

Considerando que a Avenida Principal da Baraúna é o prin ponto

comunidade, solicito a referente indicação para que os munícipes desta

possam ter um local para praticarem caminhada e exercícios ao ar livre, dando

mais estética e embelezamento ao distrito'

Sala das sessões, 27 de Janeiro de 2021.

JOÃO DE MELO LAGERDA

VEREADOR - DEM
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