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ExcELENTísSITuo SENHOR PRESIDENTE DA cÂulnl DE VEREADORES
DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

O vereador que abaixo subscreve, no uso de suas atribuiçÕes legais e

regimentais vem requerer a V. Exa. que apos a deliberação e a aprovação do

Plenário, seja encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, JOÃO BARBOSA

DE SOUZA SOBRINHO a seguinte indicação:

"REALTZAR A nTNTURA E stNALtzAçÃo Dos REDUToRES DE
VELOCTDADE (QUEBRA- MOLAS) LOCALTZADOS NA RUA HORTO
FLORESTAL, BAIRRO VILA RICA, NESTE MUNICIPIO DE BARREIRAS.BA".

;rÍtôÍô MunÍcioal de Barretras. or,
Protocolo no Sl8

Em_&_l gLl a'Làs Jq haa-
JUSTIFICATIVA

A realização da Pintura e Sinalização dos redutores de velocidade da referida

rua, é de suma importância para os moradores que ali residem, haja vista a falta

de sinalização vertical e horizontal no local, indicando a existência da lombada,

com isso os motoristas que passam pela via continuam transitando em alta

velocidade, colocando em risco os pedestres e quem transitam pela via.

Destarte, cumpre destacar a importância desta ação que garantirá qualidade de

vida e oportunizará uma melhor trafegabilidade de veículos e pedestres.

Pelo exposto, gostaria de solicitar ao Executivo Municipal o pronto atendimento

e também aos Nobres Pares a aprovação da presente, indicação.

Sala das SessÕes em, 16 de março de2021.

DA SILVA CUNHA
VEREADOR . MDB
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ExcELENTísslruo SENHoR PRESIDENTE DA cÂruena DE VEREADORES
DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

O vereador que abaixo subscreve, no uso de SuaS atribuições legais e

regimentais vem requerer a V. Exa. que após a deliberação e a aprovação do

Plenário, seja encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, JOÃO BARBOSA

DE SOUZA SOBRINHO a seguinte indicação:

"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA QUE LIGA A COTIA A UFOB,
NESTE MUNICIPIO DE BARREIRAS.BA".

àmara MuniciPal de Barretras' o'
-prãú.oio no' 95 .-

em "zü t{6 l*às-!.Lh)s
JUSTIFICATIVA

A Pavimentação Asfáltica da referida estrada, é de suma importância para os
moradores da Cotia e demais pessoas que necessitam passar por esta estrada
e principalmente os estudantes, pois garantirá melhortrafegabilidade de veículos
e pedestres.
Destarte, cumpre destacar a importância desta ação atendendo as
reivindicações dos moradores, na solicitação da Pavimentação Asfáltica, pois os
moradores vêm sofrendo com o período chuvoso, com acúmulo de água na via,
o que dificulta o ir e vir dos cidadãos, danificando os veículos que diariamente
transitam por essa via e que, de certa forma, poderá ocasionar acidentes.
Dessa forma, essa solicitação trata-se de um anseio comunitário e um sonho das
famílias em serem agraciadas com essa obra.

Pelo exposto, gostaria de solicitar ao Executivo Municipal o pronto atendimento
e também aos Nobres Pares a aprovação da presente, indicação.
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CIJ.-§ala das Sessões em, 24 de março de 2021.
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*offiostlvA cuNHA
VEREADOR. MDB
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EXCELENTiSSINAO SENHOR PRESIDENTE DA CÂTVIINA DE VEREADORES

DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

O vereador que abaixo subscreve, no uso de SuaS atribuições legais e

regimentais vem requerer a V. Exa. que após a deliberação e a aprovação do

Plenário, seja encaminhada ao Exmo. sr. Prefeito Municipal, JoÃo BARBOSA

DE SOUZA SOBRINHO a seguinte indicação:

,,REAL;ZE ESTUDOS OBJETIVANDO VIABILIZAR A INSTALAçÃO DE

pLACAS cOM nOúeS DAS RUAS E AVENIDAS DOS BAIRROS vlLA RlcA'

VILA DoS FuNc]õnÃnrôó,-üll-À AMoRIM E BAIRRo SANTo ANTÔNlo,

NESTE MUNICIPIO DE BARREIRAS.BA".
,, a MuniciPal de Barreiras' Úa

iocolo no'_ 568 . ,

,,*tae-É-;5 J1 vpc

JUSTIFICATIVA

Esta indicação é de grande valia, pois as ruas dos citados bairros não são

dotadas de placas indicativas com nomes, situação que dificulta a identificação

dos endereços, seja para atividades particulares ou comerciais'

Estas orientarão o condutor nas diferentes etapas de seu deslocamento,

fornecendo informações necessárias à definição das direçÕes' Essa iniciativa

facilitará o acesso dos visitantes.

pelo exposto, gostaria de solicitar ao Executivo Municipal o pronto atendimento

e também aos Nobres Pares a aprovação da presente, indicação'

(-Srl" das SessÕes em, 22 de março de 2021.

SILVA CUNHA
VEREADOR - MDB
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