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EXCELENTISSIMO SENIIOR PRESIDENTE DA CÀMARA MUNICIPAL DE

N^I,RRNIN,AS - BA .

,

r, Ronru(GUBS DE MACEDO, vereador, no uso de suas atribuições

legaisiç regimentais. vem reqgerer a Vossa Excelência que. apos deliberação e aprovaçào

l-",,1]:lito, 
seja encaminhd ao Excelentíssimo Prefeito do Município a seguinte

licita a pav ão asfálti fio e sari

Virtuosa de no bairro ina Castro."
Câmara MuniciPai de Barreiras
-Érotocoto n" Z}}i===--

JUSTIFICATIVA r rÀt-t+t-oqê -Lg'-&notas

munÍ{ipes, em espeçiaÍ; iaos moradores da Avenida Virtuosa de Brito,

ruUeniiô a real necessidade da rua ser asfaltada, proporcionando uma melhor

qualidâde de vida de seuB moradores.

li

ll
Sala de Sessões. em 08 de novembro de 2022.

Vereador - UNIAO BRASIL

' AS§ll lorul

,lfrazemos à apreciação dos nobres e ilustres colegas a presente

Indicação que visa garantir tnais segurança e comodidade aos seus

Apro
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EXCELENTISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂIU.qnA 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 encamiúa ao Excelentíssimo Prefeito do Município a seguinte

indicação:

"solicita a requalificação asfáltica da Hermantino Vieira de

Souza no bairro Novo Horizonte."
Câmara Municipal de Barreiras

protocolo n" o?19&

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 da rua

Hermantino Vieira de Souza, no Bairro Novo Horizonte, sabendo da real necessidade da

recuperação da Avenida, pois a mesma foi danificada decorrente o período chuvoso'

Sala de Sessões, em 28 de novembro de 2022.

AL NE ODRIGUES DE MACEDO

Vereador- UNIAO BRASIL

Assrnartura dci
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