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O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuições legais e regimentais

conforme dita o artigo 195 do Regimento lnterno desta casa, vem requerer a
Vossa Excelência que apos análise e aprovação do plenário seja encaminhada

ao Excelentíssimo sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

"SoíicÍ

JUSTIFICATIVA

euando se investe na recuperação de uma praça ou outro local voltado ao

convívio, a comunidade pode se beneficiar com a oferta de lazer, sociabilidade

e segurança publica. Nesse sentido, contamos com o apoio dos nobres colegas
para aprovação dessa indicação.

Sala das SessÕes, em 1B de Agosto de 2021.
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STLENO DE CERQUEIRA BISPO DOS SANTOS

Vereador - PSD

Deodoro próximo ao Sacola Cheia do Cais centro."
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ExcELENlÍssrruo SENHoR pRESTDENTE DA cÂuana MUNtcrpAL DE
VEREADORES DE BARRE!RAS . BAHIA.

tttotcaÇÃo

O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuiçÕes legais e regimentais
conforme dita o artigo 195 do Regimento lnterno desta casa, vem requerer a
Vossa Excelência que apos análise e aprovação do plenário seja encaminhada
ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

"Solicitamos a Prefeitura de Barreiras o asfaltamento da rua Sitio Mariano no

Baino: Morada Nobre."

JUSTIFICATIVA

A indicação para a pavimentação asfáltica da referida rua se faz necessária,
os moradores sofrem constantemente com a lama no período das chuvas que
prejudica o deslocamento de veículos e de pedestres e na época da estiagem a

super-fície cria uma camada de po gerando muita poeira e causando problemas
de saúde

Sala das SessÕes, em 20 de Agosto 2021.
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