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ExCELENTISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂTUANA 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 limpeza. patrola mento" encascalhamento das vias do povoado Alto da

Bela Vista."

GO ssã -âmara Municipalde Barrerras -

I

os nobres e ilustres colegas a presente Indicação que visa

o traf-ego e segurança, naquela localidade, em especial

aos moradores do povoado Alto da Bela Vista, sabendo da real necessidade da roçagem

e limpeza, pois se encontra com acúmulo de lixo e muito mato, alem de atrapalhar o fluxo

de pessoas também acabaproporcionando a proliferação do mosquito aedes aegypti.

Sala de Sessões, em l9 de abril de202l.

MACEDO

Vereador - DEM
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EXCELENTISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂNAANA MUNICIPAL DE

BARREIRAS _ BA

ALCIONE RODRIGUES DE MACEDO, vereador, no uso de suas atribuições

legais e regimentais, vem requerer a Vo§sa Excelência que, após deliberação e aprovação

do Plenário, seja encaminha ao Excelentíssimo Prefeito do Município a seguinte

indicação:

assentos Bessa N

,ora MuniciPal dq B.alreiÍôS' br'

otocolo no ,--Xi-----
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 Novo Horizonte, sabendo da real necessidade para uma melhor qualidade de vida

de seus moradores.

doe
I

em23 de abril de202l.

Vereador - DEM

c.l-L
iala de Sessões,

"solicita a construcão de uma praça. com quadra poliesportiva. aparelho de
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Novo Horizonte."
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EXCELENTISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂTUANA 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

indioação:

rural de Barreiras" , -amara Munícipalde Barreiras - r,,
Protocolo no Lí9
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razelros iação dos nobres e ilustres colegas a presente

Indicação que visa a'|revenção ao mosquito aedes aegypti, aos seus

munícipes, em especial aos moradores dâ região do povoado do Bezerro,

zonarural de Barreiras, neste povoado houve um sufto de casos de dengue,

zika e Chikungunya, sabendo da real necessidade que seja feita uma

dedetização pelo carro fumasse, assim proporcionando uma melhor

qualidade de vida aos moradores desta comunidade'

Sala de Sessõe's. em 26 de abril de202l.

Vereador - DEM
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