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EXcELENTíssrruo

ereador abaixo-assinado,
regimentais, vem solicitar a V.
Plenário, seja encaminhada a
seguinte indicação.

SENHOR PRESIDENTE DA
BARREIRAS.ESTADO DA BAHIA.

cÂrunna DE

Cân:ara Municipal oe Barretras' Bx
Protocolo no' JQCB

no uso de suas atribuiçÕes legais e
Ex" que, apos deliberação e aprovação do
Exm. S.r. Prefeito Municipal de Barreiras a

"Que seja feito pavimentação asfáltica
Loteamento Aratu"

Rua Marinês de Souza no

JUSTIFICATIVA

A Rua acima citada necessita com urgência de pavimentação asfáltica para
melhor atender as necessidades de quem reside e trabalha na mesma, pois os
buracos são demais, trazendo assim grandes transtornos aos moradores. A
realtzação desta obra irá atender a reivindicação das pessoas interessadas,
permitindo assim um maior fluxo de veículos e proporcionando mais segurança
e conforto para todos.

Sala das Sessões, em 19 de julho de 2018
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EXCELENTíSSIruO SENHoR PRESIDENTE DA cÂuenn MUNICIPAL DE

VEREADORES DE BARRETRAS - ESTADO DA BAHIA.
'lâmara Municipalde Balreiras - t,-,

Protocclo no JJ,86Ap
dia:

m
.?.

rlor:

O Vereador abaixo-assinado,

regimentais, vem requerer a

aprovação do Plenário, seja

seguinte lndicação:

no uso de suas atribuições legais e

V. Excelência QU€, após deliberação a

encaminhada ao Prefeito Municipal a

"Que sejo reolizoda a implantoção de broços de lâmpodos, com reotores

e lômpadas na Avenida do Estrodd do Mondocorú, entre o Loteomento

lordim Vitório e o Boirro Cidode Novo."

USTIFICATIVA

A Avenida da Estrada do Mandacarú encontra-se em absoluta escuridão,

entre o Loteamento Jardim Vitória e o Bairro Cidade Nova. Com isso,

busca-se proteger vidas inocentes que por ali trafegam'

Sala das Sessões, em 13 de Julho de 2018.

BERTOLI

üereador - REDE
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da Câmara Municipal de Barreiras - BA

-amara Municipal Çe Barreric

lndicação

nrara Munlctpal 0e Barrerr., . - ,

Protocolo no -JJ2í__*^
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o Vereador abaixo assinado, no uso das suas atribuiçÕes legais e regimentais,
vem requerer que apos delíberação e aprovação do plenário, seja encaminhado
ao Exmo. prefeito Municipal, a seguinte indicação:

São Pedro.

Justificativa

A construção de um Posto de saÚde na localidade indicada, contribuirá
signíficatívamente nos aspectos de saúde coletiva de uma demanda crescente
de famílias que necessitam de uma unidade de saúde deste porte, para que
crianças, adurtos e idosos possam ser atendidos na propria comunidade,
ressaltando os aspectos de prevenção e promoção da saúde. Vale ressaltar que
a efetivação de tal indicação também atenderá bairros circunvizinhos, a exemplo
da Vila dos Soldados e Loteamento Bela Vista.
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Sala de SessÕes, 01 de agosto de 201

Gilson Rfdrigues de Souza

Vereador - DEM
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