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EXCELENTÍSSIIVIO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMENI DE VEREADORES DE

BARREIRAS . ESTADO DA BAHIA

IttOlCAÇÃO

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

vem requerer a v. Ex.a que apÓs análise e aprovação do plenário seja

encaminhado ao Exmo. Senhor Prefeito a seguinte indicação:

A pAVtMErureçÃO eSrÁrtcl DA RUA SÃO reUpE, NO BAIRRO VILA NOVA'

JUSTICATIVA

;a da referida rua Se faz necessária, os moradores sofrem

ilà no período das águas e com a poeira no período de

piãOi.rr'r de saúde e támbém prejudica a trafegabilidade.

outro motivo é melhorar a infraestrutura da nossa cidade, oferecer melhores

conOiçOes de vida para a população, e também contribuir para o desenvolvimento

econômico e social do local.

Pelo exposto, gostaria de solicitar ao Executivo Municipal o pronto atendimento e

tambem aos Nõbres Pares a aprovação da presente indicação'

Sala de sessões em27 de Janeiro de 2021'
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EXCELENTíSSITVIO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMENE 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 análise e aprovação do plenário seja

encaminhado ao Exmo. senhor Prefeito a seguinte indicação:

A pAVtMEureÇÃO ASrÁrlCa DA RUA EUCLTDES DA CUNHA, NO BAIRRO VILA NOVA'

JUSTICATIVA

constantemente
a da referida rua se faz necessária, os moradores sofrem

É., no período das águas e com a poeira no per'ro.do de

estiagem, problemas de saúde e tambem prejudica a trafegabilidade.

outro motivo é melhorar a infraestrutura da nossa cidade, oferecer melhores

condiçÕes de vida pàt^, população, e também contribuir para o desenvolvimento

econômico e social do local'

Pelo exposto, gostaria de solicitar ao Executivo Municipal o pronto atendimento e

tambem aos Nóbres Pares a aprovação da presente indicação.

Sala de sessões em 27 de Janeiro de 2021'
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