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exceuHríssluo SENHoR pRESIDENTE oa cÂmam DE vEREADoRES DE
BARREIRAS.ESTADO DA BAHIA

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

requerer a V. Ex.a que, após deliberação e aprovação do Plenário, seja encaminhada ao

Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte lndicaçâo:

"Solicitamos melhorias na estrada do km 32 que interliga 35 chácaras de produtores

da agricultu ra familiar"

JUSTIFICATIVA

-âmara Municipal de Earrerr o>
Protocolo no .í51
rm lSlq:Ll&xE,:j

K^--.4a, e.í.vtg, -Assinatura do Fu nci^nárl.

Em atendimento a reivindicação dos moradores, solicitamos melhorias da estrada rural no

km 32, com extensão de aproximadamente 03 quilômekos, que liga trinta e cinco chácaras

de produtores da agricultura familiar que abastecem o comércio da nossa cidade com

hortaliças e verduras. Ressaltamos ainda que essas 35 chácaras pagam IPTU conforme

foto em anexo.

Sala das Sessões, em í 6 de fevereiro de 2021 .

ssáriPÍ
Cia:.
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EXCELENTÍSSlrrllO SENHOR PRESIDENTE DA CÂrulanl DE vEREADORES DE

BARREIRAS.ESTADO DA BAHIA

o Vereador abaixo_assinado, no uso de suas atribuições regais e regimentais, vem

requerer a V. Ex." que, apÓs deliberação e aprovação do Plenário' seja encaminhada ao

Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte lndicação:

,,pavimentação do estacionamento em frente a prefeitura e construção de calçadas

nasruasEdigardeDeusPittaeruaTiradentes,bairroAratu.,, :iiÍlâÍô MuniCiOat 0€ ÚôrÍerr o-
protocolo n,i &B ___

em JLt QZl ,+às /Ú hs>

JUSTIFICATIVA ffi

Em atendimento a reivindicação dos moradores, soricitamos as merhorias acima citadas,

pois a farta dessas estruturas está ocasionando transtornos aos moradores e transeuntes'

Sala das SessÕes, em 12 de fevereiro de 2021'
Ap
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