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.loÃo reltPe DE MELo LAcERDA

VEREADOR

excelerutlssitrllo SENHoR PRESIDENTE DA

VEREADORES DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.
cÂruraRl

de ônibus (ponto de ônibus) na BR 135-

frente a COELBA, neste municipio de'

o vereador abaixo assinado 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 a seguinte indicação:

"solicito a construção de abrigo
saida para São Desiderio, em

Barreiras"

Os moradores dessa localidade e regiÕes

ponto de ônibus, o que tem dificultado as suas

deslocamentos, ficando desabrigados à espera de

expostos às intemPéries.

Sala das sessÕes, 16 de fevereiro de 2021

VEREADOR _ DEM
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JOAO FELIPE DE MELO LACERDA

VEREADOR

excelerulssilulo SENHoR PRESIDENTE DA

VEREADORES DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

-âmara Municipal de-B_arreiras - 8H
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o vereador abaixo assinado no uso de suas atribuições legais e regimentais

vem requerer a V. Exa. que após a deliberação e a aprovaçáo do plenário, seja

encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

"Construção de uma Praça Sustentável com academia ao ar livre, área de

convivência, recreação e lazer e parque infantil no êspaço público

localizado no Bairro São Miguel, neste municipio de Barreiras".

Justificativa

Os moradores do bairro São Miguel há muitos

espaço de lazer e bem-estar que seja de qualidade Por isso a fim de t

mecanismos para a execução deste tão sonhado projeto, este Vereador indica

à Prefeitura uma possível solução: a construção de uma Praça Sustentável

com academia ao ar livre, área de convivência, recreação e lazer, pista de

skate e ciclovia.

Sala das sessÕes, 11 de Fevereiro de2021.
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JOAO FELIPE DE MELO LACERDA -âmara Municipal deBarreiras' BA

Protocolo no
VEREADOR em 1:+.1 Qz

ExcELENTtsSitvlo SENHoR PRESIDENTE DA cÂuana DE VEREADoRES DE

BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

O vereador abaixo assinado no uso de suas atribuições legais e regimentais

requerer a V. Exa. que apos a deliberação e a aprovação do plenário,

encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

"lmplantação de quebra molas na Rua Blumenau no Bairro São Miguel,

nesta cidade de Barreiras".

Justificativa

Os veÍculos estão trafegando em alta velocidade, é preciso que seja feito

quebra molas nessa referida rua evitando assim acidentes na mesma. A população

está vulnerável a sofrer acidentes, inclusive graves, pela falta de sinalização

adequada, uma vez que os veículos trafegam em alta velocidade no trecho acima

apontado. E trata-se de um trecho onde há um grande fluxo de pessoas.

Sala das sessões, 1 1 de Fevereiro de 2021.

JOÃO F DE MELO LACERDA
VEREADOR - DEM
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