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EXCELENTISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂVTARA MUNICIPAL DEBARREIRAS _ BA

ALCIONE RODRTGUES DE MACEDO, vereador, no uso de suas atribuiçõeslegais e regimentais, vem requerer a vossa Excelência que, após deliberação e aprovaçãodo Plenário, seja encaminha ao Excelentíssimo pr.r.iio do Município a seguinteindicação:

Trazemos, à apreciação dos nobres e ilustres coregas a presente
Indicação que visa coibir furto e roubos e tráfico de drogas, que tem setornado corriqueiro, sabendo da real necessidade da implantaçao dàs câmeras
de vídeo monitoramento peço que seja apreciado pelo os pares desta casa eaprovado.

JUSTIFICATIVA

Sala de Sessões, em 14 de julho de2022.

UES DE MAC

Vereador - UNIAO BRASIL
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EXCELENTISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMAN,q. 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 que seia feito a pavimentação asfáltica dos povoados Tabua

de Água Vermelha. Correio" Barra da Água Vermelha e Bezerro."

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 Alto da Bela Vista, Tabua de Água Vermelha, Correio e Bezerro, sabendo da

real necessidade da pavimentação asfáltica da estrada pois esses povoados citados são uns

dos maiores produtores de hortaliças e demais produtos que abastece a feira livre de

Barreiras.

Sala de Sessões, em 18 de julho de2022.

okí=*uIONE RODRIGUES DE MACEDO
Vereador - UNIAO BRASIL
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EXCELENTISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂTU'INA MUNICIPAL DE

BARREIRAS _ BA

ALCIONERODRIGUESDEMACEDO,veTeadoT'nousodesuasatribuições
legais e regimentais, vem requelel a Vossa Excelência que' após deliberação e aprovação

doPlenário,sejaencamiúaaoExcelentíssimoPrefeitodoMunicípioaseguinte
indicação:

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

garantir melhorias e incentivo ao esporte , lazer a este povoado' sabendo da real

necessidadeparaumamelhorqualidadedevidadeseusmoradores.

"solicita que realize a limpeza e patrolamento do campo de futebol

JUSTIFICATIVA

Sala de Sessões, em25 de julho de2022'
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Vereador - UNIAO BRASIL
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EXCELENTISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂUAN,I. 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:

a reali

Nani lamb

JUSTTFICATIVA

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

intuito de incentivar a pratica esportiva, como também proporcionar uma

área adequada de lazet e diversão para os moradores daquela comunidade,

em nosso município.

Sala de Sessões, em 11 de agosto de 2022.

Vereador - UNIÃo BRASIL

calcamento em torno da arena."
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ExcELENTtSStMo SENHoR PRESIDENTE DA cÂwlRne MUNIcIPAL DE

BARREIRAS - BA

ALCIONE RODRIGUES DE MACEDO, VETCAdOT, 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:

JUSTIFICATIVA

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

garantir melhorias e segurança, principalmente aos moradores do bairro Riachinho,

sabendo da real necessidade para uma melhor qualidade de vida de seus moradores'

Sala de SessÕes, em 15 de agosto de 2022.

\
ALCIONE T S DE MACEDO

Vereador-UNÉO BRASIL

Eutímo Bispo Rodrigues no bairro Riachinho."
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