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excelEHtissrMo sENHoR, pRESTDENTE ol cÂmaRn DE vEREADoRES
DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA.

A vereadora abaixo assinado, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

vem requerer a Vossa Exa. que, após deliberação e aprovação do plenário, seja

encaminhado ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, a seguinte indicação:

POLIESPORTIVA,
DE LÂMPADAS
DO BAIRRO VILA

Justificativa

''FAZER
QUADRA

suBSTtrurÇAo QUEIMADAS DA

BRASIL."

amara Municioalde Barreiras. .
Protocolo no .;f§}_-

Os moradores do reÍerido bairro, vem sofrendo com a

iluminação na quadra. Essa situação vem favorecendo as ações

onde, as pessoas que por ali trafegam no período noturno

causando pânico e desconforto, impossibilitando também a

dos moradores daquela região.

p0r

Sala das Sessôes, em 26 de Agosto de 2020.
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vulneráveis,
de esporte
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ExcELENrisstlto SENHoR, PRESIDENTE DA cÂmena DE VEREADoRES

DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA.

A vereadora abaixo assinado, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

vem requerer a vossa Exa. que, após deliberação e aprovação do plenário, seja

encaminhado ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, a seguinte indicação:

"FAZER SUBSTITUIÇÃo DE

QUADRA POLIESPORTIVA,
FUNCIONARIOS.''

I.ÂIvIPROES QUEIMADAS DA

NA RUA A, VILA DOS

,aiti MuniciPal (e parrettôs - b,
. ,)tocolo no

Justificativa

Os moradores do referido bairro, vem sofrendo com a ausência de

iluminação na quadra. Essa situação vem favorecendo as açÕes de assaltos,

onde, as pessoas que por alitrafegam no período noturno tornam-se vulneráveis,

causando pânico e desconforto, impossibilitando também a práticaftesporte
dos moradores daquela região.

Sala das SessÕes, em 26 de Agosto de 2020.
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Vereadora-PRB
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ExcELENTíssrwto SENHoR pREStDENTE, oR cÂuaRA DE vEREADoRES
DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA.

O vereador abaixo assinado, no uso de suas atribuiçÕes legais e regimentais,
vem requerer a V.Exm. Que, apos deliberação e aprovação do plenário, seja

encaminhado ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, a seguinte indicação:

"RECUPEnAçÃO ASFALTICA DA RUA NORTE SUL, NO BAIRRO SÃO

MIGUEL NESTA CIDADE.''

Justificativa

E de suma importância para as comunidades a qualidade de vida na

trafegabilidade de veículos e pedestres em boas condiçÕes. A rua citada acima,

precisa urgente de pavimentação asfáltica, pois se encontra em condiçÕes

precárias de tramitação, agravando ainda mais nos tempos chuvosos. Os

moradores que utilizam dessa rua estão cansados de reivindica lhorias

e pedem a solicitação desse anseio.

Sala das SessÕes, em 31 de agosto de 2020.

sILMru,HA ALVES
Vereadora- Repu bl icanos
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