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EXCELENTISSIMO SENHOR PRESIDENTE
BARREIRAS _ BA

na cÂnaaRA MUNrcrpAL DE

ALCIONE RODRIGUES
legais e regimentais, vem requerer a
do Plenário, seja encaminha ao
indicação:

DE MACEDO, vereador, no uso de suas atribuições

_Vossa 
Excelência que, após deliberação e aprovação

Excelentíssimo prefbito do Município a seguinte

sfál Landul roxrmo

Ouro Branco.r,
do Ama I Neto no

JUSTIFICATIVA

Trazemos à apreciação dos nobres e ilustres colegas a presente Indicação que visaa melhoria viabilizando o trafego naquela localidade, eir especial aos moradores da ruaLandulfo Alves, no Bairro Jàrdim ouro Branco, sabendo da real necessidade darecuperação da rua, pois a mesma encontra-se esburacada neste trecho.

Sala de Sessões, em 05 dejulho de2022.
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EXCELENTISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂUA,NA MUNICIPAL DE

BARREIRAS _ BA

ALCIONE RODRIGUES DE MACEDO, VCTEAdOT, NO USO dE SUAS AtTibUiçõES

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

do Plenário, seja encamiúa ao Excelentíssimo Prefeito do Município a seguinte

indicação:

"Solici ue se nto d r con

Escola Munici nto ovoado de T ade

Vermelha."

JUSTIFICATIVA

l'razemos à apreciação dos nobres e ilustres colegas a presente Indicação que visa

garantir melhorias e conforto para os alunos e proporcionando um melhor aprendizado'

sabendo da real necessidade, conto com os pales pra aprovação desta indicação'

Sala de Sessões, em 12 de setembro de2022'
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ExcELENTrssrMo sENHoR pRESTDENTE DA cÂuana,
MUNICIPAL DE BARREIRAS _ BA

ALCIONIE 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:

o'solicita a cobertura das centrais (pontos). de mototaxistas."

JUSTIFICATIVA

Trazemos à apreciação dos nobres e ilustres colegas a presente

indicação que visa garantir melhores condições de trabalho para os

mototaxistas da nossa cidade, a cobertura servirá também, para oferecer um

melhor atendimento ao público.

Sala de Sessões, em l3 de setembro de 2022.
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EXCELENTISSIMO SENHOR PRBSIDBNTE DA CÂuanA
MUNICIPAL DE BARREIRAS _ BA

ALCIONE RODRIGUES DE MACBDO, VETEAdOT, NO USO dC SUAS

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

deliberação e aprovação do Plenário, seja encamiúa ao Excelentíssimo

Prefeito do Município a seguinte indicação:

re Solicita a sinalização de todos os pontos de mototaxistas com

faixas horizontal e placas vertical."

JUSTIFICATIVA

Trazemos à apreciação dos nobres e ilustres colegas a presente

indicação que visa garantir melhores condições de trabalho para os

mototaxistas da nossa cidade, e contribuirá para melhorar a divulgação

facilitando para a população aonde tem pontos próximos.

Sala de Sessões, em l3 de setembro de 2022' .itnrov;
dia:..J.

por:
lrrrorrrrrlor..
irll::1.'3;"iolt.r 1'

l,r,ra MUniCt
)r(jrv-coio !§

ntfficuns DE MAcEDo
Vereador - UNIÃO BRASIL

Avenida Clériston Andrade, 1.353 - Baino São Miguel -Tel (77) 3611-9600 I (77) 36Ll-9628

Home Page: www.camaradebaneiras.ba.gov,br - Ouvidoria: 0800-075-81 01


