
Carnnra Jvlllnícíyat{e tsarreíras - BA
CNPJ: 16.256. 893/0001'7 O

EXcELENT|SSITUO SENHOR PRESIDENTE, OA CÂrUaRA 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 Exm'. senhor Prefeito Municipal, a seguinte indicação'

"Que seja feito meio fio pavimentação asfáltica na rua Jorge

Calmon, no Bairro San zia nesta cidade."
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trafegabilidade de veiculos e pedestres em boas condiçÕes' A rua citada precisa

urgente de pavimentação asfáltica e meio fio, pois se encontra em condiçÕes

precárias de tramitação, agravando ainda mais nos tempos Chgvosos Os

moradores que utilizam dessa rua estão cansados de reivindicar por melhorias

e pedem a solicitação desse anseio.

Sala das SessÕes, em 1B de junho de 2019'

SILMA ALVES

Vereadora-PRB
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ExCELENTiSSITUO SENHOR PRESIDENTE, On 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 Exm'. Senhor Prefeito Municipal, a seguinte indicaçâo'

"Que seja feito meio fio pavimentação asfáltica na rua Jorge

Calmon, no Bairro San ia nesta cidade."

trafegabilidade de veículos e pedestres em boas condiçÕes' A rua citada precisa

urgente de pavimentação asfáltica e meio fio, pois se encontra em condiçÕes

precárias de tramitação, agravando ainda mais nos tempos chUvosos Os

moradores que utilizam dessa rua estão cansados de reivindicar por melhorias

e pedem a solicitação desse anseio'

Sala das SessÕes, em 18 de junho de 2019'
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