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EXCELENTTSSIMO SENHOR PRESIDNTE DA CÂTUNNN MUNICIPAI DE VEREADORES DE

BARREIRAS-BA

vAtDlMlRo losÉ oos sANTos FlLHo, vereador, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

vem requerer a Vossa Excelência que, após deliberação e aprovação do plenário' seja

encaminhada ao Excelentíssimo prefeito desse município a seguinte indicação:

Soticito: tt-UUtrunçÃO PÚBLICA, FAIXA DE PEDESTRES E PONTOS DE PARADR OE ÔNtgUS, NA BR

135 NOS BÀ+fiFOS ARBORETO I, ARBORETO II E SÃO FRANCISCO

JUSTIFICATIVA aaaaa

Apresentamosaosnobreseilustrescolegasapresenteindicaç§#a>*
requerendo que sejam feitas as citadas melhorias, a fim de oferecermos à populr

com melhor iluminação, oferecendo mais segurança aos moradores, transeuntes e

veiculares.
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ExcELENTtsstMo sENHoR pREsIDNTE DA cÂruene MUNtcIPAL DE vEREADORES DE

BARREIRAS-BA

VALDtMIRO IOSÉ OOS SANTOS FILHO, vereador, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

vem requerer a Vossa Excelência que, após deliberação e aprovação do plenário, seja

encaminhada ao Excelentíssimo prefeito desse município a seguinte indicação:

soticito: tluurruaçÃo púgtrcR, coM coLocnçÃo or PosrEs NA vlA QUE LIGA os BAlRRos

vrLA AMoRtM E sANTo AlttrÔruto, PELA BR 135.
Apro
d

JUSTIFICATIVA

Apresentamos aos nobres e ilustres colegas a presente indicação, para vossas a

requerendo que seja feita a citada melhoria, a fim de oferecermos à população uma

melhor iluminação, oferecendo mais segurança aos moradores e transeuntes e condutores

veiculares.

Sala de se fevereiro de 2O2L

VALDIMI
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ExcEtENTtsstMo sENHoR pREstDNTE DA cÂrunnl MUNlclPAt DE VEREADORES DE

BARREIRAS-BA

VALDIMIRO IOSÉ oOs SANTos FtLHO, vereador, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

vem requerer a Vossa Excelência que, após deliberação e aprovação do plenário, seja

encaminhada ao Excelentíssimo prefeito desse município a seguinte indicação:

soticito: tt-uvrtruaçÃo púgttcA, coM coLoceçÃo DE PosrES NA RUA sÃo cntsrovÃo ruo

BAIRRO NOVO HORIZONTE

JUSTIFICATIVA

Apresentamos aos nobres e ilustres colegas a presente indicação, para Vossas

requerendo que seja feita a citada melhoria, a fim de oferecermos à população uma

melhor iluminação, oferecendo mais segurança aos moradores e transeuntes'

Sala de sessões,03 de fevereiro de 2021

O§ SANTOS FILHO

ODEMOS

Apr

Avenida Clériston Andrade, 1.353 - Baino São Miguel - Tel: (77) 3611-9600 - Fone/Fax: (77) 3611-9628

Home Page: www.camaradebaneiras.ba.gov.br - Ouvidoria: 0800-075-8I0I


