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EXCELENTISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂIU,q.RA 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 encamiúa ao Excelentíssimo Prefeito do Município a seguinte

indicação:

"Requer a construção de uma creche em tempo integral no oovoado do

Riachiúo."

JUSTIFICATIVA

Trazemos' dos nobres e ilustres colegas a presente Indicação que visa

garantir mais ed , segurança e comodidade aos munícipes, em especial aos

moradores da região do povoado do Riachinho, sabendo da real necessidade da creche

em tempo integral para que os pais possam trabalhar e terem aonde deixar seus filhos.

Sala de Sessões, em02 de fevereiro de202l.
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ExCELENTISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMAN,q. 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:

"solicita a construcão de quadra poliesportiva no Povoado de Tabua de ÁBua

Vermelha."

JUSTIFICATIVA

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

garantir melhorias e in\tivo ao esporte, lazer a esta comunidade, sabendo da real

necessidade para uma melàor qualidade de vida de seus moradores.

Sala de Sessões, em 02 de fevereiro de2021.
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Trazemos à dos nobres e ilustres colegas a presente Indicação que visa

a construção da iabilizando o trafego naquela localidade, em especial aos

moradores do Povoado e Saco, sabendo da real necessidade da construção da ponte

pois a mesma foi totalmente destruída após pega fogo'

Sala de Sessões, em 02 de fevereiro de202l'
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