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ExcELENTÍssrmo sENHoR "rhÊslberyiF--. oe: cÂrraaRa MUNrcrpAL DE
VEREADORES DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA?'rr --l - ""', "

o vereador abaixo assinado no, 
,u.910g srli',eúiüui;Çoes redaiàfá regimentais vem

requerer a v.Ex.a que após 
" 

têiio"raçào' 
" a, aprovaçào oo prenário, seja

encaminhado ao Exmo sr. prefeito Municipar â.seguinte-indieaçãoi

"lMpLANTnçÃo DE REQUAUTIC-eçÃo oÂ pAvlMENTeçÃó'rlsrÁltrce 
mAs

RUAS: PRESIDENTE FIGUEIREDO; RUA PRESIDENTE coSTA E SILVA; RUA
CAMPINA GRANDE, TODAS LOEALZADAS NO BAIRRO VILA DO SAS, NESTA
CIDADE."

considerando as reivíndicações dos'moradores das Ruas: PRESIDENTE
Figueira; Presidente costa e silva; Campina Grande, venho solicitar ao poder
Executivo Municipal a implantação de.requalifíóação'da pavimentação asfáltica para as

A melhoria nas ruas supramencionadas faz-se necessário, pois elas
encontram-se em péssimas condições para se trafegar com veículos, oferecendo
também, riscos aos pedestres, em deçorlêpgia das crateras' abertas por suas
extensões, devido as intervençõgs. realizad-as, pela Empresa Baiana de Agua e
saneamento s/A - EMBASA na pavimentação asfártica.

Diante destas considerações, é que apresento a presente indicação, pero que
se requer agasalho de legalidade e responsabiiidade administrativâ.

Sala das sessões, 30 de setembro 20D1.
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BEN.HIR AIRES DE SANTANA

VEREADOR
,

EXcELENTÍSSITUO SENHOR PRESIDENTE DA CÂTUENA MUNICIPAL DE

VEREADORES DE BARREIRAS ESTADO OA SRH|A
'.,,:

O vereador abaixo assinado no uso Oe suaS atribuiçÕeS l.egaiq .e regimentais

requerer a V.Ex.a que após a deliberação e.a aprovação do plenário,

encaminhado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal aseguinte indicação:

"IMPLANTAçÃO DE REQUALIFTCAçÃO ASFALTICA NA RUA BEIJA.FLOR,

LOCALIZADA NOS BAIRROS BARREIRINIIAS E VII.A DO SAS, NESTA CIDADE."

...

Justificativa

.9

Considerando as reivindicações. dos .moradores da Rua Beija-Flor, venho

solicitar ao Poder Executivo Municipal a implantação de requalificação da

pavimentação asfáltica paru a referida rua' ": * '

A melhoria na rua supramenciqnadS faz-se ' necssEário' pois a mesma

encontra-se em péssimas condições para sp . trafegar com veículos, oferecendo

também, riscos aos pedestres, em decorrência das crateras abertas em toda a sua

extensão, devido à intervençáo.'realizada.,:pgla .ÇmpreSa Baiana de Agua e

Saneamento S/A - EMBASA

Diante destas considerações, é que apresento a presente indicação, pelo que

se requer agasalho de legalidade e responsabilidade administrativa. Parabéns

... .t'

Sala das sessões, 30 de setembro de

vem

seja
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