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ExcELENTíssruo SENHoR pRESTDENTE DA cÂruenn DE

vEREADoRES Do MuNtcípto DE BARRETRAS/BA.

A Vereadora abaixo assinado no uso de suas atribuiçôes legais e

regimentais, vem requerer a Vossa Excelência que, após deliberação e
aprovação do Plenário, seja encaminhada ao Excelentíssimo Sr. Prefeito
Municipal a seguinte indicação:

"lndica que sejam feitas manutenções, reparos ou construções das

ca!çadas que ficaram estragadas e inacabadas após pavimentação

asfáltica na cidade de Barreiras."

Justificativa

Os moradores de nossa cidade pedem essa intervenção junto à Secretaria

de !nfraestrutura, Obras, Serviços Públicos e Transporte, pois ao

caminharem nas calçadas, precisam usar a via publica, uma vez que não

têm os passeios (calçadas) construídos, ficando assim vulneráveis a

acidentes, atropelamentos.

Sala das Sessôes, 08 de novembro de 2021. lIêS' br,
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cARMÉLn CARVALHO DE SOUZA

Vereadora PP
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exceleutÍsstrvto sENHoR PRESIDENTE DA cÂuana DE

vEREADoREs oo lvtuHtcíPlo DE BARREIRAS/BA.

A Vereadora abaixo assinado no uso de suas atribuiçoes legais e

regimentais, vem requerer a Vossa Excelência que' após deliberaçáo e

aprovação do Plenário, seja encaminhada ao Excelentíssimo sr. Prefeito

Municipal a seguinte indicação:

"lndica que seja construído um quebra-molas na Rua Joana Angélica

- Bairro São Pedro (Rua do Colégio Eurides Santana)'"

Justificativa

Segundo moradores e pais de alunos que transitam diariamente na Rua

Joana Angélica, no Bairro São Pedro (Rua do Colégio Eurides Santana),

devido o aumento do número de alunos daquela instituição de ensino é

frequente o risco de atropelamento mesmo com a faixa de pedestres'

Portanto, solicitamos providências junto à secretaria de lnfraestrutura,

Obras, Serviços Públicos e Transporte, para que viabilize esta demanda

com a urgência que requer a referida solicitação.

Sala das Sessôes, 16 de novembrode202l .
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CARMELIA CARVALHO DE SOUZA

Vereadora PP
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