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ExCELENTISSIMo SENHoR PRESIDENTE DA cÂTuana MUNICIPAL DE
BARREIRAS _ BA

ALCIONE RODRIGUES DE MACEDO, vereador, no uso de suas atribuições
legais e regimentais, vem requerer a Vossa Excelência que, após deliberação e aprovação
do Plenário, seja encaminha ao Excelentíssimo Prefeito do Município a seguinte
indicação:

"Solicita a requalificação asfáltica de todas as ruas do Povoado
Arraial da Penha."

JUSTIFICATIVA

Trazemos à apreciação dos nobres e ilustres colegas a presente Indicação que visa
a melhoria viabilizando o trafego naquela localidade, em especial aos moradores do
povoado Arraial da Penha, sabendo da real necessidade da recuperação da rua pois a
mesma foi danificada decorrente o período chuvoso.

Sala de Sessões, em 12 de maio de 2022.

NE RIGUESD}MACEDO

Vereador- UNIAO BRASIL
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EXCELENTISSIMO SENHOR PRESIDENTE

MUNICIPAL DE BARREIRAS - BA
DA cÂruanR

ALCIONE RODRIGUES DE MACEDO, vereador, no uso de

suas atribuiçÕes legais e regimentais, vem requerer a Vossa

Excelência que, apOs deliberação e aprovação do Plenário, seja

encaminhada ao Excelentíssimo Prefeito do Município a seguinte

indicação:

Grande."

Trazemos à apreciação dos nobres e ilustres colegas a presente

lndicação que visa garantir melhorias e incentivo ao esporte, lazer a

este bairro, sabendo da real necessidade para uma melhor qualidade

de vida de seus moradores.

JUSTIFICATIVA

Sala de Sessões, em 19 de maio de2022.
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Vereador - UNIÃO
DE MACEDO
BRASIL
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..solicita a construcão de uma quadra poliesportiva na praÇa da

Lqreia são Francisco de Assis no Bairro Loteamento Rio
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EXCELENTISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂmane MUNICIPAL DE

BARREIRAS - BA

ALCIONE RODRIGUES DE MACEDO, VETEAdOT, NO USO dE SUAS

atribuições legais e regimentais, vem requerer a Vossa Excelência que, após

deliberação e aprovaçaô Oo Plenário, seja encaminha ao Excelentíssimo Prefeito

do Município a seguinte indicação:

JUSTIFICATIVA

Trazemos à apreciação dos nobres e ilustres colegas a presente lndicação no

intuito de incentivar a pratica esportiva, como também proporcionar uma área

adequada de lazer e diversão para os moradores daquele Bairro, em nosso

município.

Sala de Sessões, em 16 de maio de2022.
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Vereador - UNÉO BRASIL
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do campo."
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.Ísolicita a construção cle uma quaclra poliesportiva no Bairro Jardim
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EXCELENTISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂUNNA. MUNICIPAL DE

BARREIRAS _ BA

ALCIONE RODRIGUES DE MACEDO, vereador, no uso de suas atribuições

legais e regimentais, vem requerer a Vossa Excelência que, após deliberação e aprovação

do plenario, seja encaminha ao Excelentíssimo Prefeito do Município a seguinte

indicação:

de câ dev nitora

Ginásio de Esporte, Baltazarino Araúio de Andrade. no Bairro

Morada Nova."

JUSTIFICATIVA

Trazemos, à apreciação dos nobres e ilustres colegas a presente

Indicação que visa coibir furto e roubos de bicicletas, que tem se tomado

corriqueiro, sabendo da real necessidade da implantação das câmeras de

vídeo monitoramento peço que seja apreciado pelo os pares desta casa e

aprovado.

Sala de Sessões, em 01 de junho de 2022.
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GUES DE MÀCEDO

Vereador - UNIAO BRASIL
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