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JOAO FELIPE DE MELO LACERDA

VEREADOR

Ass atura doE

ExcELENTrssíwto sENHoR pRESTDENTE DA cÂtueRe DE vEREADoRES DE

BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

O vereador abaixo assinado no uso de suas atribuições legais e regimentais vem

requerer a V. Ex". que após a deliberação e a aprovação do plenário, seja

encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

,,Requalificação asfáttica ou tapa buraco na Rua São Jorge(trecho que

compreende frente da Escola Celso Barbosa) no Bairro Morada da Lua, nesta

cidade de Barreiras".

Justificativa

A requalificação asfáltica da referida rua se faz necessário, pois a mesma se encontra

com muitos buracos na via, prejudicando a trafegabilidade dos veículos e dos

pedestres. Outro motivo é melhorar a infraestrutura da nossa cidade, oferecer

melhores condições de vida para a população, e também contribuir para o

desenvolvimento econÔmico e socialdo local.

Sala das sessões, 26 de Outubro de 2021.

DE MELO LACERDA
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JOAO FELIPE DE ÍUIELO LACERDA

VEREADOR

exceleunssÍMo sENHoR PRESIDENTE ol cÂr'leRa DE vEREADoRES DE

BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

O vereador abaixo assinado no uso de suas atribuiçóes legais e regimentais vem

requerer a V. Ex'. que após a deliberaçâo e a aprovação do plenário' seja

encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

"REQUALIFICAçÃO ASFÁLTICA DA AVENIDA RUY BARBOSA NO

BATRRO MORADA DA LUA (TRECHO QUE COMPREENDE A

FRENTE DA ANTIGA CERÂMICA DO GERMANO E O LOTEAMENTO

PARK VERDE), NESTE MUNICíPIO".

JustiÍicativa

A requalificação asfáltica da referida rua se Íaz necessário' os moradores sofrem

"oniàni"r"nt" 
com muitos buracos na via, prejudicando a trafegabilidade. dos

,ãi.rü. ã Oà, pedestres. Outro motivo é melhoiar a infraestrutura da nossa cidade,

;i;;;.;, melhoies condições de vida para a população' e também contribuir para o

desenvolvimento econômico e social do local'
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Sala das sessões, 03 de Novembro de 2021'

DE MELO LACERDA


