
Carnara Jvlunícíyaf le tsarreíras - tsA
CNPJ: 16.25 6.893/0001 -70

exceteruríssrrtno SENHoR pRESTDENTE DA cÂunRe DE
VEREADORES DE BARREIRAS-ESTADO DA BAHIA.

O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuiçôes 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 lndicação:

"REQUALTFTCAÇÃO ASFÁIUCA NO POVOADO DO
MUCAMBO".

JUSTIFICATIVA

Devido às constantes chuvas que caíram na região houve um
grande desgaste nas ruas causando buracos e dificultando a locomoção
dos moradores, desta forma peço que seja feita a requalificação asfáltica
no referido povoado.

Certo de contar de contar com o vosso atendimento, renovo meus
votos de consideração e apreço.

Sala das Sessões, em 05 de abril de 2

cAMBO)

,iõia lvlUnlCl

Aprovqdo em sessã

RODRTGO VtEtRA STLVA (RODRtcO
VEREADOR - DEM
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ExcELENTíssuvro SENHoR pRESTDENTE DA cÂuene 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, apos deliberação e aprovação do
Plenário, seja encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Barreiras a
seguinte lndicação:

..QUE SBJA IMPLANTADO O PROJETO SCFV (SERVIÇO DE
coNvrvÊNcu E FORTALECTMENTO nE VÍNCULO) NA

COMUNIDADE DE SÃO JOSE DO CTI",írt;í,J ivii.,nici

JUSTIFICATIVA

Essa população vive em situação de vulnerabilidade social, que precisam

de ações centradas no fortalecimento da autoestima, dos laços de

solidariedade e do sentimento de coletividade. O referido projeto irá levar

novas oportunidades de reflexão acerca da realidade social, contribuindo

dessa forma para o planejamento de estrategias e na construção de novos

projetos de vida para a comunidade.

Certo de contar com o vosso

consideração e apreÇo.

atendimento, renovo meus votos de

Sala das SessÕes, em 05 de abril de 2022

RODRIGO VIEIRA SIL!.A (RODRIGO DO MUCAMBO)
VEREADOR. DEM
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ExcELENTísstrvro SENHoR pRESTDENTE DA cÂuena 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 Indicação:

,,REQUALTFICAÇÃO nAS RUAS EM BLOQUETES NO
POVOADO DO MUCAMBO".

JUSTIFICATIVA

" ;";ii :t"l;r'ii .j.' I r jirí'i..r',:i

Devido às constantes chuvas que caíram na região houve um
grande desgaste nas ruas causando buracos e dificultando a locomoção
dos moradores, desta forma peço que seja feita a requalificação em
bloquetes no referido povoado.

Certo de contar de contar com o vosso atendimento, renovo meus
votos de consideração e apreço.

Sala das SessÕes, em 05 de abril de 2022."

RODRIGO VIEIRA SILVA
VEREADOR -
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