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excelerurísstMo sENHoR pREStDENTE, ol cÂuam DE vEREADoRES
DE BARREIMS, ESTADO DA BAHIA.

o vereador abaixo assinado, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
vem requerer a V.Exm. Que, após deliberação e aprovaçâo do plenário, seja
encaminhado ao Exm". Senhor prefeito Municipal, a seguinte indicação:

"euE sEJA FEtrA A pAVtMENTAçÃo nsrÁlrtcA NA RUA sÃo cABRtEL,
NO BAIRRO VILA BRASIL, NESTA CIDADE."
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Justificativa

A pavimentação nos nossos bairros é de suma importância para a
qualidade de vida das nidades. A rua citada necessita de pavimentação
asfáltica, devido ao transtorno e desconforto sofrido pelos residentes do local.

Sala das SessÕes, em 04 de fevereiro de 2021 .
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Vereadora- Republicanos

jrplo
dia:... .(Àf

Avenida Clériston Andrade, 1.353 - Bairro São Miguel - Tel: (77) 3611-9600 - Fone/Fax: (77) 36ll-9628
Home Page: www.camaradebaneiras.ba.gov.br - Ouüdoria: 0800-075-810I



CamcürcL Jvlurtícíyaf [e Barreíras tsA
CNPJ: 16.256,893 /0001 -70

EXCELENTíSSITTIO SENHOR PRESIDENTE, OA CÂNMRA DE VEREADORES
DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA.

O vereador abaixo assinado, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
vem requerer a v.Exm. Que, após deliberação e aprovação do plenário, seja
encaminhado ao Exmo. Senhor prefeito Municipal, a seguinte indicação:

"euE sEJA FEtrA A pAvtMerureÇÃo asrÁtnce
Álvanes CABRAL, vENEzuELA, soBREtRA vtrAl
NO BAIRRO VILA RICA, NESTA CIDADE."
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Sala das SessÕes, em 04 de fevereiro de 2021.
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