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ExCELENTISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂTUANA 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 encaminha ao Excelentíssimo Prefeito do Município a seguinte

indicação:

"Solicita a modernização e requalificação da iluminação publica

da Av. Souza Moreia" no trecho que liga o Bairro Vila Brasil ao Bairro
Buritis.n'

JUSTIFICATIVA

Trazemos, à apreciação dos nobres e ilustres colegas a presente

Indicação que visa garantir melhorias e segurança, pois essa avenida se

encontra sem iluminação, trazendo inseguranÇa pra todos que transitam por

essa via, principalmente aos moradores dos bairros Vila Brasil, Santa Luzia,

Jardim Vitoria, Cidade Nova e Buritis, sabendo da real necessidade para uma

melhor qualidade de vida de seus moradores.
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Sala de Sessões, em 09 dejunho
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Vereador - DEM
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ExcELENTISSIMo SENHoR pRESIDENTE DA cÂrraan,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 Plenário, seja encaminha ao Excelentíssimo Prefeito do Município a seguinte
indicação:

"Solicita a modernização e requaliÍicação da iluminação publica
da Av. Jose Gonçalves da Chagas."

JUSTIFICATIVA

Trazemos, à apreciação dos nobres e ilustres colegas a presente
Indicação que visa garantir melhorias e segurança, pois essa avenida se

encontra sem iluminação, trazendo insegurançapra todos que transitam por
essa via, principalmente aos moradores dos bairros, Jardim Vitoria,
Alphaville e loteamento ACM, sabendo da real necessidade para uma melhor
qualidade de vida de seus moradores.

Sala de Sessões, em 09 dejunho de202l.

Vereador - DEM
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DRIGUES DE MACEDO

Avenida Clériston Andrade, 1 .353 - Bairro São Miguel - Tel (77) 361 I -9600 - Fone/Fax: (77) 36ll-9628
Home Page: www. camaradebarreiras.ba. gov.br Ouüdoria : 0800-075-8 I 0 I


