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EXCELENTíSSIruO SENHOR PRESIDENTE DA CÂrulna DE

VEREADORES DE BARREIRAS.ESTADO DA BAHIA.

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

,,TROCA OeS lÂwtpADAS QUEIMADAS DOS POSTES DE lLUMlneçÃO
eUBLICA, LOCALIZADAS NA PRAçA nSCÂtttO ALVES DOS SANTOS, RUA
BOA VtsTA, BATRRO SÃO PEDRÔ, NESTE MUNICÍPIO DE BARREIRAS-
BA'"

JUSTIFICATlVA

A troca de lâmpadas no referido local é de suma

iluminação tem gerado insegurança para oS moradores. Desta forma, a

realizaçâo da referida manutenção proporcionará uma melhor iluminação para

população que utiliza o espaço para laser, sendo medida que busca garantir a

segurança de todos que transitam o local.

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 31 de agosto de 2021
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ExcELENrissrvto SENHoR pRESTDENTE DA cÂueRl 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, JOAO BARBOSA
DE SOUZA SOBRINHO a seguinte indicação:

"REALIZAR A PINTURA E SINALIZAçÃO DOS REDUTORES DE
vELocTDADE (QuEBRA-MoLAS) LocALrzADos NA RUA orecilto
MONTETRO DA FRAçA, BATRRO VrLA AMORIM, NESTE MUNIC|PIO DE
BARREIRAS-8A".

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 verticale horizontal no local, indicando a existência das lombadas,

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 para garantir uma melhor

trafegabilidade de veículos e pedestres.

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

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

Sala das SessÕes em, 31 de agosto de 2021.
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