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ExCELENT|SSITuO SENHOR PRESIDENTE DA CÂruenl DE VEREADORES

DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

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

regimentais vem ,"qrur"t a V. Ex'. que apos a deliberaçãg 9^laprovação 
do

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

DE SOUZA SOBRINHO a seguinte indicação:

,,REqUAL;FICAçÃO ASFALTICA DA RUA TRAVESSA COSME E DAMIÃO,

pàóxiúõ a cÉecnE RosALlA sILVA DE cARVALHo SoUzA, BAIRRo

VILA AMORIM, NESTE MUNICIPIO DE BARREIRAS'BA".

JUSTIFICATIVA

A Requalificação Asfáltica na referida rua, é de suma importância para os

moradores que ali residem e transitam pela via, pois o buraco existente no local

está dificultando o tráfego pela rua e aumentando o risco de acidentes devido ao

estado deteriorado que se encontra, causando transtornos para os motoristas'

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, 07 de junho de 2022.
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ExcELENTÍssrnno
VEREADORES DE

SENHoR PRESTDENTE DA cÂrvlana DE
BA R R E I RA s -E srA Do DA BA H lA' - qr a : ? iil i :', i ci p al i.,',"u,,

O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuiçÕes legais e regimentais,
vem requerer a V. Exa que, apos deliberação e aprovação do Plenário, seja
encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Barreiras a seguinte lndicação:

"rMpLANTaçÃo DE (03) rnÊs FAtxAS DE nEDESTRES, coM A DEVTDA
SINALIZAçÃO EM FRENTE AO AÇOUGUE BOI BONITO, E AOS MERCADOS
coMES E BoM B|FE, nua tÕao cANDtDo DE oLtvEtRA, BAtRRo sÃo
pEDRo, NESTE wluntcíplo DE BARRETRAS-SA.,

JUSTIFICATIVA

Com a implantação desta faixa de pedestres, diminuirá os riscos de acidentes e

facilitará a travessia dos pedestres, especialmente os alunos, sendo medida que

busca garantir a segurança de todos.

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 10 de junho de 2022
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