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JOAO FELIPE DE MELO LAGERDA

VEREADOR

ExcELENTlssíuo SENHoR PRESIDENTE DA cÂunne 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 a deliberação e a aprovação do plenário, seja

encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

,,pavimentação asfáltica e implantação de meio fio e sarjeta na Rua Holanda, no

Bairro Vila Rica (fundos do 40 BEG), nesta cidade de Barreiras".

Justificativa

A pavimentação asfáltica da referida rua se faz necessário, os moradores sofrem

constantemente com a lama no período das águas e com a poeira no período de

estiagem, ocasionando problemas de saúde e também prejudica a trafegabilidade.

Outrõ motivo é melhorar a infraestrutura da nossa cidade, oferecer melhores

condições de vida paa a população, e também contribuir para o desenvolvimento

econômico e social do local.

Aprov,
dia:... Sala das sessões, 28 de Janeiro de 2021.
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JOAO FELIPE DE MELO LACERDA

VEREADOR

ExcELENTtssÍtuo SENHoR pRESTDENTE DA cÂrraane DE vEREADoRES DE

BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

O vereador abaixo assinado no uso de suas atribuições legais e regimentais vem

requerer a V. Ex'. que apos a deliberação e a aprovação do plenário, seja

encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

"Pavimentação asfáltica, implantação de meio-fio e sarjeta e limpeza da via nas
Ruas Rio Branco, Rua São Lucas, Rua Paulo Afonso, Rua Maceió e Rua João
Pessoa, Bairro Santo Antônio, nesta cidade de Barreiras".

Justificativa

A pavimentação asfáltica da referida rua se faz necessário, os moradores sofrem
constantemente com a lama no período das águas e com a poeira no período de
estiagem, ocasionando problemas de saúde e também prejudica a trafegabilidade.
Outro motivo é melhorar a infraestrutura da nossa cidade, oferecer melhores
condições de vida paru a população, e também contribuir para o desenvolvimento
econômico e social do local.

Sala das sessÕes, 01 de Fevereiro de 2021.

VEREADOR - DEM
LIPE DE MELO LACERDA
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JOAO FELIPE DE MELO LACERDA

VEREADOR

ExcELENTrssÍmo sENHoR pRESTDENTE DA cÂmane 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 a deliberação e a aprovação do plenário, seja

encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

n'Pavimentação asfáltica, implantação de meio-fio e sarjeta e limpeza da via nas

Ruas Prof. Otoni Araújo, Rua Roma, Rua ltapetinga, Rua Boa Vista, Rua Porto
Velho, Rua Tiradentes e Rua Rio de Janeiro, Bairro Santo Antônio, nesta cidade
dê Barreiras".

Justificativa

A pavimentação asfáltica da referida rua se faz necessário, os moradores sofrem
constantemente com a lama no período das águas e com a poeira no período de
estiagem, ocasionando problemas de saúde e também prejudica a trafegabílidade.
Outro motivo é melhorar a infraestrutura da nossa cidade, oferecer melhores
condições de vida pa,a a população, e também contribuir para o desenvolvimento
econômico e social do local.

Sala das sessões, 01 de Fevereiro de 2021.

LIPE DE MELO LACERDA
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