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ExcELENTísslnao sENHoR pRESTDENTE DA cÂuaRa MUNtctpAL DE
VEREADORES DE BARREIRAS . BAHIA.

tttOtCRÇÃO

O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuiçÕes legais e regimentais
conforme dita o artigo 195 do Regimento lnterno deóta casá, ,", ,õqr"r", ,
Vossa Excelência que apos análise e aprovação do plenário seja encaminhada
ao Excelentíssimo sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

"Solicitamos à Prefeitura de Barreiras a requatificação asfáltica na rua
Estrela do Oeste e redutores de velocidade em toda a extensão da mesma,
no Bairro Santa Luzia.

JUSTIFICATIVA

De acordo com os moradores a rua acima citada necessita de requalificação,
bem como redutores de velocidade em virtude da incidência de acidentes
constante. Nesse sentido, contamos com o apoio dos nobres colegas para
aprovação desta indicação.

Sala das SessÕes, em 21 de Julho de 2021.
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ExcELENlísslrvlo SENHoR PRESIDENTE DA cÂruanR MUNIcIPAL DE

VEREADORES DE BARREIRAS - BAHIA.

tttOlCnÇÃO

O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuiçÕes legais e regimentais

conforme dita o artigo 195 do Regimento lnterno desta casa, vem requerer a

Vossa Excelência que apos análise e aprovação do plenário seja encaminhada
ao Excelentissimo sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

"solicitamos à Prefeitura de Barreiras a requalificação asfáltica dlls Ruas:
Recanto das Emas. Sambabaia. Serra Neqra e Pgrtuqal. no bairro Barreiras
l".

JUSTIFICATIVA

De acordo com os moradores as ruas supracitada necessitam de requalificação,

bem como redutores de velocidade em virtude da incidência de acidentes

constante. Nesse sentido, contamos com o apoio dos nobres colegas para

aprovação desta indicação.

Sala das SessÕes, em 04 de Agosto de 2021.
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ExcELENTíssuvro SENHoR pRESTDENTE DA cÂuaRa MUNrctpAL DE
VEREADORES DE BARREIRAS . BAHIA.

tr.rotcnÇÃo

O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuições legais e regimentais
conforme dita o artigo 195 do Regimento lnterno desta casa, vem requerer a
Vossa Excelência que apos análise e aprovação do plenário seja encaminhada
ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação.

l'§olicitaluliiià Prefeitura de Barreiras a requatificação asfáltica das Ruas:
tlorácio de Almeida. Lírio. Grambetania e Santa Helena. no Éairro
Cascalheira".

JUSTIFICATIVA

De acordo com os moradores as ruas supracitada necessitam de requalificação,
bem como redutores de velocidade em virtude da incidência de acidentes
constantes. Nesse sentido, contamos com o apoio dos nobres colegas para
aprovação desta indicação.

Sala das SessÕes, em 04 de Agosto de 2021.
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