
Carnara Jvlurtbryotle Barreíras BA
CNPJ: T6.256.893 /000 l-7 O

ExcELENTtsstMo SENHoR pRESTDENTE DA cÂuaRe MUNrcrpAL DE vEREADoREs DE

BARREIRAS.BA

VALDIMtRO IOSÉ oOS SANTOS FILHO, vereador, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
vem requerer a Vossa Excelência que, após deliberação e aprovação do plenário, seja

encaminhada ao Excelentíssimo prefeito desse município a seguinte indicação:

solicito: trusrauçÃo og seuÁroRos E FAIXA DE PEDESTRES, No CRUZAMENTO DA RUA

MAREcHAL DEoDoRo coM A RUA cEL. MAGNo E AcEsso A AVENTDA crrúlro vARcAS (cAls),

cENTRo, NEssE tvtulrttcípto.

iiÍlara Munícipat de Barreiras' ti;

Protocolo no ?49- - -
JUSTIFICAT!VA

Apresentamos aos nobres e ilustres colegas a presente indicação, para vossas apreciações,
requerendo que sejam feitas as citadas melhorias, a fim de oferecermos aos condutores de

veículos e pedestres, uma trafegabilidade com controle e maior segurança, uma vez que essas

ruas têm intenso tráfego e movimentação de pedestres e ciclistas, mais precisamente nesse

cruzamento, há, inclusive, registros de frequentes acidentes/colisôes.
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Camcara Jvlurtícíya[ 6e tsarreíras tsA
CNPJ: 16.25 6.893 /0001 -70

ExcErENTtssrMo sENHoR pRESTDENTE DA cÂrunnR MUNtctpAt DE vEREADoRES DE

BARREIRAS.BA

VALDIMIROIOSÉ oOS SANTOS FILHO, vereador, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

vem requerer a Vossa Excelência que, após deliberação e aprovação do plenário, seja

encaminhada ao Excelentíssimo prefeito desse município a seguinte indicação:

Solicito: COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA AOS FUNDOS OO CIIVÁSIO OE

EspoRTES BALTAzARINo or aneúlo ANDRADE.

JUSTIFICATIVA

,âmara MuniciPat oê úôÍrcrr c-
Protocolo no SJo --
Em JG | ?L-t*! às-,b -n(te

AsSinatUra 6ls trg6çi' qar!r

Apresentamos aos nobres e ilustres colegas a presente indicação, para vossas apreciações,

requerendo que seja feita a citada melhoria, a fim de oferecermos aos praticantes de esporte

naquele espaço, um lugar com maior conforto, ampliando os horários de sua utilização, e

evitando a exposição ao sol e chuvas.

O

'ducq

Avenida Clériston Andrade, 1.353 - Bairro São Miguel - Tel: (77) 3611-9600 - Fone/Fax: (77) 36ll-9628
Home Page: www.camaradebaneiras.ba.gov.br - Ouvidoria: 0800-075-8101



Cemüra Jvlurtícíyaf 6e Barreíras tsA
CNPJ: L6.256.893/0001 -70

ExcE[ENTtssrMo SENHoR pRESIDENTE DA cÂruana MUNtctpAL DE vEREADoREs DE

BARREIRAS.BA

VAtDtMIRO IOSÉ OOS SANTOS FILHO, vereador, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
vem requerer a Vossa Excelência que, após deliberação e aprovação do plenário, seja

encaminhada ao Excelentíssimo prefeito desse município a seguinte indicação:

solicito: trusramçÃo or sruÁroRos E FAIXA DE PEDESTRES, No CRUZAMENTO DA AVENTDA

tosÉ gotltrÁcto coru A RUA otro DE MAto, No BAtRRo JK, NEssE vtutrttcípro.

JUST!F!CATIVA

.-âmara Municipat oe baír u, u
Protocolo no , 3JI ,
em lhl o4 /4às /o -h sl
Assinatura do Funcionárir

Apresentamos aos nobres e ilustres colegas a presente indicação, para vossas apreciações,
requerendo que sejam feitas as citadas melhorias, a fim de oferecermos aos condutores de
veículos e pedestres, uma trafegabilidade com controle e maior segurança, uma vez que essa

avenida, mais precisamente nesse cruzamento, há relatos de frequentes acidentes, inclusive
com óbito.

Sala de sessões, 15 de fevereiro de 2021

SANTOS FILHO
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