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ExcELENTísstruo SENHoR PRESIDENTE DA cÂruana MUNICIPAL DE

VEREADORES DE BARREIRAS - BAHIA.

rNorcRÇÃo

O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuiçôes legais e regimentais
conforme dita o artigo 195 do Regimento lnterno desta casa, vem requerer a
Vossa Excelência que apos análise e aprovação do plenário seja encaminhada
ao Excelentíssimo Sr. Prefeito a seguinte indicação:

"Que a Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura faça a
substituição de, qrades das bocas de !obo em todo bairro Vila Brasil e a
desobstruÇão e manutenÇão de todas que se encontram em desuso."

JUSTIF!CATIVA

Apos solicitação dos moradores do Bairro Vila Brasil ao nosso Gabinete vimos
por meio desta indicação solicitar manutenção e a recuperaçã.o das 'bocas de
lobo' nos locais descritos acima. Nesse sentido, contamos com o apoio dos
nobres colegas para aprovação desta indicação.

Sala das SessÕes, em 22 de outubro de 2021.

=.,^-V*-ePSILENO DE CERQUEIRA BISPO DOS SANTOS
Vereador - PSD
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O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuiçÕes legais e regimentais

conforme dita o artigo 195 do Regimento lnterno desta casa, vem requerer a

Vossa Excelência q[" ,por análisá e aprovação do plenário seja encaminhada

ao Excelentíssimo sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

EXCELENT|SSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE

VEREADORES DE BARREIRAS . BAHIA.

JUSTIFICATIVA

A necessidade da implantação de redutor e faixa de pedestre se faz necessária

pois os motoristas tem aplicâdo alta velocidade em seus veículos ao passar pela

rua citadas, colocando em risco outros condutores e pedestres que nela trafega'

Nesse sentido, contamos com o apoio dos nobres colegas para aprovação desta

indicação.

Sala das SessÕes, em 22 de Outubro de 2021.
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,,solicitamos à Prefeitura de Barreiras redutores de velocidades como
gs-e Bo-qifá-cio enfrente a droqaria

la Vista, no Bairro São Miquel:"'
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