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rNolcRÇÃo

o Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuições legais e regimentais

conforme dita o ,Áióã-igs do Regimento lnterno desta casa' vem requerer a

Vossa Excelência que apos análise e áprovação.do plenario seja encaminhada

ao ExcerentÍssimoêi. pieteito Municipar as seguintes indicações:

,,solicitamos que seja promovido um levantamento peta secretaria

Municipat de lnfraestrutura, e, a poste rior recuperação do calçamento das

iiirpai" ruas do Bairro São Sebastião"

JUSTIFICATIVA

conforme o representante dos moradores sro George Ribeiro é preciso que

ocorra a recuperação das ruas do eãiitô São Sebastião que estão deterioradas

dificultando o trânsito pela comunidade. Diante do exposto' solicito o apoio dos

nobres pares para aprovação desta indicação'

Sala das Sessões, em 23 de junho de 2020'

JUNIOR

Avenida Clériston Andrade, 1.353 - Baino São Miguel -Tel: Q7) 3611-9600 - Fone/Fax: (77) 36ll-9628
Home Page: www. camaradebaneiras.ba. gov.br - Ouvidoria: 0800-075-8 t 0 I



Camlüra Jvlurtícíyaf [e Barreíras tsA
CNPJ: 16.25 6.893 /00 0L-7 0

EXCELENTISSITUO SENHOR PRESIDENTE DA CÂNNARE MUNICIPAL DE

üÊÉÉmoRES DE BARREIRAS - BAHIA'

luorcacÃo

o Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuições legais e regimentais

conforme dita o ,ttióã-igs do Regimento lnterno desta casa' vem requerer a

Vossa Excelência que apos análise e àprovação do plenário seja encaminhada

ao Excelentíssimo §r. piefeito Municipal as seguintes indicações:

,,solicitamos a melhoria da iluminação pubtica através da instalação de

posúes na Rua do cruzeiro (rua aoáitigó canal), no Bairro são sebastião"

JUSTIFICATIVA

De acordo com o representante dos moradores sf George Ribeiro e preciso que

ocorra a melhoria da iluminação pública nesta rua, pois, a atual. situação

representa sério risco de segurançu-áot moradores' Diante do exposto' solicito

o ãpoio dos nobres pares para aprovação desta indicação'

Sala das Sessões, em 23 de junho de 2020'
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