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ExcELENTísstnao SENHoR pRESIDENTE, DA cÂnttlna 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:

"GluE SEJA FEITA A PAVtMerumçÃO eSrÁlrtcA NA nuA sÃo GABRTEL NO
BAIRRO VILA RICA, NESTA CIDADE."

Justificativa

A pavimentação Asfáltica nos nossos Bairros é de suma importância para a qualidade de
vida das comunidades. As referidas ruas, necessitam de pavimentação asfáltica, devido
ao transtorno e desconforto sofrido pelos residentes do local.

Sala das Sessões, em 13 de julho de 2021 .
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ExcELENTísslwto sENHoR PREsIDENTE on cÂuARA, DE vEREADoRES DE
BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA.

A vereadora abaixo assinado, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem
requerer a Vossa _Exl. 9ue, após deliberação e aprovaçaô Oo plãnário, sejã encaminhado
ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, a seguinte indicação:

':golsrRuçÃo 9E yMA PRAçA púeuca susrerurÁvEL NA RUA GoDoFREDo
CRUZ No BAIRRo sÃo MIGUEL, NESTE MUNtcíPIo.,,

Justificativa

. A construção da praça é de fundamental importância, sendo este um pedido antigo
dos moradores das imediações, que reivindicam essa construção, sugerinào ainoa lüeseja dotada de bancos e jardins, para tornar o local mais atrãtivo, oÀde os moradoies
possam dispor de espaço seguro, que possa levar seus filhos para entretenimento, bem
como adultos e idosos para o convívio em comunidade. Solicitando também que seja
viabilizado um espaço de lazer para toda comunídade. Um espaço público com um
servíço de arborização e paisagismo contribui signíficativamente óaà " valorizaçáo e a
visibilidade daquela localidade, sobretudo, para o émbelezamento áa comunídade.

Sala das Sessões, em 12 de Julho de 2021.
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