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EXCELENTíSSIlvlO SENHOR PRESIDENTE DA CÂrtlene DE

VEREADORES DE BARREIRAS.ESTADO DA BAHIA.

O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuiçÕes Iegais e

regimentais, vem requerer a V. Ex" que, apos deliberação e aprovação do
plãnário, seja encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Barreiras a

seguinte Indicação:

"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM
LIGANDO A BR135 A COMUNIDADE

MEIO FIO E SARGETA
DE SÃO JOSE DO CTI'.

JUSTIFICATIVA

se encontra intransitável, deteriorada pelas constantes

chuvas que caírah n" região, dificultando o tráfego e quase inviabilizando

oboma setor, levando em consideração também a questão'"\'- ' rY'=ri^ 

""r."-Ã,,itÀ "o 
letando

da saúde pública, pois a população sofre muito com a poeira acart

o aumento de doenças respiratórias e alergias em época de seca.

Desta forma, solicitamos a pavimentação desta rua'

Sala das Sessões, em 12 de Janeiro de 2021

RODRIGO VIEIRA SILVA
VEREADOR - DEM
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exceleuríssrtlo SENHoR pRESTDENTE DA cÂulna DE
VEREADORES DE BARREIRAS-ESTADO DA BAHIA.

O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuiçÕes legais e
regimentais, vem requerer a V. Exa que, após deliberação e aprovação do
Plenário, seja encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Barreiras a
seguinte lndicaçáo:

"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM MEIO FIO E SARGETA NA
COMUNIDADE DE SERRA TALHADA".

JUSTIFICATIVA

Esta je se encontra intransitável, deteriorada pelas constantes
chuvas que ca na região, dificultando o tráfego e quase inviabilizando

do setor, levando em consideração também a questão
da saúde pública, pois a população sofre muito com a poeira acarretando
o aumento de doenças respiratórias e alergias em época de seca.

Desta forma, solicitamos a pavimentação desta rua.

o bom an

das Sessões, em '12 de Janeiro de2021

RODRIGO VIEIRA SILVA
VEREADOR - DEM
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