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exceleurísstmo SENHoR pRESIDENTE, DA cÂuane DE

VEREADORES DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA.

O vereador abaixo assinado, no uso de suas aúibuiçÕes legais e regimentais,
vem requerer a V.Exm. Que, após deliberação e aprovação do plenário, seja

encaminhado ao Exm'. Senhor Prefeito Municipal, a seguinte indicação:

"euE sEJA FEtrA A RecupeReÇÃo nsrÁlrtcA NA RUA c, No
RESTDENcIAL sÃo rnnruclsco, NEsrA ctDADE,"

-,t;ôra MuntclDal oe Barretras' o'.
prslsç919 60 \Uí4

Justificativa

É de suma importância para as comunidades a qualidade de vida na

trafegabilidade de veículos e pedestres em boas condiçÕes. A rua citada

precisa urgente de pavimentação asfáltica, 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 20 de setembro de 2022.

ILMAR#M.ALVES
Vereadora-Repu bl icanos
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ExcELENTíssuvro SENHoR pRESIDENTE, DA cÂuana 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, após deliberação e aprovação do plenário, seja

encaminhado ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, a seguinte indicação:

"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTIGA DA TV. DR. EDUARDO MACEDO, VILA

AMORIM, NESTA CIDADE."

Justificativa

A rua citada acima, precisa urgente de pavimentação asfáltica, pois se

encontra em condições precárias de tramitação, tornando mais grave 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 20 de Setembro de 2022. /Ipro essã
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