
Carnnra Jvlurtbryof {e tsarreíras tsA
CNPJ: 16.256. 893/0001 -7 O

EXCELENTISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂru,q.na 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 construção de uma praça. com aparelho de ginastica e assentos fixos

em torno do posto de saúde do bairro Loteamento Rio Grande."

JUSTIFICATIVA

Trazemos à apreciação dos nobres e ilustres colegas a presente Indicação que visa

garantir melhorias e comodidade aos munícipes, em especial aos moradores da região do

bairro Loteamento Rio Grande, sabendo da real necessidade para uma melhor qualidade

de vida de seus moradores.

Sala de Sessões. em 27 de julho de 2021 .

GUES DE MACEDO
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ExCELENTISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂIUARA 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:

"Solic tado

Neto. antes no Bairro J

Ouro Branco."

JUSTIFICATIVA

Trazemos à apreciação dos nobres e ilustres colegas a presente

Indicação que visa a segurança dos pedestres, condutores, praticantes de

ciclismo, viabilizando o trafego naquela localidade, effi especial aos

moradores do bairro Jardim Ouro Branco, sabendo da real necessidade dos

quebra-molas, pois a via tem um fluxo muito grande de veículos que

transitam em alta velocidade,trazendo risco a todos.

Sala de Sessões, em 03 de maio de 2021

r,:rlcrfô lvlUnlCl

ríotflcolo

GUES DE MA

Avenida CléristonAndrade, 1.353 - Baino São Miguel -Tel: (77) 3611-9600 - Fone/Fax: (77)3611-9628
Home Page: wwrv. camaradebarreiras.ba. gov.br Ouvidoria: 0800-075-8 I 0 I



Cantnra Jvlurtíryof ú tsarreíras tsA
CNPJ: 16.256. 893/00 Ol -7 O

EXCELENTISSIMo SENHOR PRESIDENTE DA cÂNlan,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:

JUSTIFICATIVA

Trazemos à apreciação dos nobres e ilustres colegas a presente
Indicação que visa a segurança dos pedestres , viabilizando o irafego naquela
localidade, em especial aos moradores do bairro Santa Luzia,sabendo da real
necessidade dos quebra-molas, pois a via tem um fluxo muito grande de
veículos que transitam em alta velocidade, trazendo risco a todos.

Sala de Sessões, em 03 de agosto de202l
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"solicita a construção de q.uebra-molas. na Rua santa Luzia. no
Bairro Santa Luzia."


