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EXCELENTISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂUANA 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:

66solicita que seia feito um muro em torno do cemitério. no

povoado Arraial da Penha."

JUSTIFICATIVA

Trazemos à apreciação dos nobres e ilustres colegas a presente Indicação que visa

garantir melhorias e comodidade aos munícipes, em especial aos moradores do povoado

Arial da Penha, sabendo da real necessidade que seja feito um muro em torno do cemitério

para impedir entrada de animais, visando a proteção dos jazigos e túmulos.

Sala de Sessões, em 10 de maio de 2022.

EMCEDo
Vereador - UNIAO BRASIL
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EXCELENTISSIMO SENHOR PRESIDENTE OE CÂMARA MUNICIPAL DE
BARREIRAS - BA

ALCIONE RODR|GUES DE MACEDO, vereador, no uso de suas
ahibuiçÕes legais e regimentais, vem requerer a Vossa Excerência que, após
deliberação e aprovação do plenário, seja encaminha ao ExcelentÍssimo prefeito
do Município a seguinte indicação:

i':Solicita i pavimen s Avenidas paralelas da loia
Havan. até o Bairro Riachinho.,'

Trazemos à apreciaçáo dos nobres e irustres coregas a presente rndicação
atende as reivindicações dos munícipes, que soricitaram a pavimentaião
asfáltica. A falta da pavimentação contribui para a ocorrência de acidentes e

JUSTIFICATIVA

daniÍicam os veículos que trafegam pôr os refe

Sala de Sessões, em 16 de maio de 2022.
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IROZ FILHO

Vereador REPUBLICANO

RODRIGUES DE MACEDO

-WffiT
ty.+*\t

Avenida Clériston Andrade, 1.353 - Baino São Mguel - Tel: (77) 3611-9600 I (77) 36ll-9628
Home Page: www.camaradebaneiras.ba.gov.br - Ouüdoria: 0800-075-8101


