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ExcELENTíssllvto SENHoR pRESTDENTE DA cÂuana 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 deliberação e aprovação do
Plenário, seja encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Barreiras a
seguinte lndicação:

',REQUALTFTCAÇÃO aSTALTTCA DA BR rSS lrÉ A PONTE DO
MUCAMBO".

amara Municioal de Barreiras - b',
Protocolo nd +Jq
tne to[t{às-rll.hS:
Assinatura do Funcinnário

JUSTIFICATIVA

Solicito por meio do setor competente, que providencie a recuperação
asfáltica na rua supracitada, encontra-se em péssimas condições de
locomoção e transporte. Necessita de reparos urgentes, estando
intransitável em alguns trechos e considerando os riscos de acidentes
existentes.

Sala das SessÕes, em 20 de Abril de 2021.
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ExcELENTíssrwro SENHoR pRESTDENTE DA cÂruana 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 deliberação e aprovação do
Plenário, seja encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Barreiras a
seguinte lndicação:

..PAVIMENTAÇAO EM BLOQUETES MEIO FIO E SARJETA DA
RUA DA BICA NO POVOADO DE BARAUNA".

.-anaÍa MunícÍpalde Barreiras - or,
Pr6[96e16 no' +JS

JUSTIFICATIVA

Solicito por meio do setor competente, que providencie a recuperação
asfáltica nas ruas supracitadas, posto que encontram-se em péssimas
condiçôes de locomoção e transporte. Necessita de reparos urgentes,
estando intransitável em alguns trechos e considerando os riscos de
acidentes existentes e o mal aspecto ocasionado à cidade, pedimos
empenho na realização desta benfeitoria.

Sala das Sessões, em 20 de Abril de 2021.
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