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ExcELENlíssrrvro SENHoR pRESIDENTE, DA cÂruana DE
VEREADORES DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA.

O vereador abaixo assinado, no uso de suas atribuiçÕes legais e regimentais,
vem requerer a V.Exm. Que, apos deliberação e aprovação do plenário, seja
encaminhado ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, a seguinte indicação:

.,QUE SEJA FETTA PAVIMENTAçÃO ASFÁLTICA, NA RUA BARÃO DE
GRAJAU, NO BAIRRO VILA AMORIM, NESTA CIDADE."

Justificativa

A rua citada acima, precisa urgente de pavimentação asfáltica, pois se
encontra em condiçÕes precárias de tramitação, agravando ainda mais nos
tempos chuvosos. Os moradores que utilizam dessa rua estão cansados de
reivindicar por melhorias e pedem a solicitação desse anseio.

Sala das Sessões, em 24 de Maio de 2022.
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ExcELENTísstrrro SENHoR pRESTDENTE, DA cÂruana
VEREADORES DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA.

DE

O vereador abaixo assinado, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
vem requerer a V.Exm. Que, apos deliberação e aprovação do plenário, seja
encaminhado ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, a seguinte indicação:

"QUE SEJA FEITA, FAIXA DE PEDESTRE EM FRENTE AO MEMORIAL
ZELO, NA AVENIOA RNTÔNIO GARLOS MAGALHÃES, NESTA CIDADE."

Justificativa

A rua acima mencionada é bastante movimentada e necessita
urgentemente de uma faixa de pedestre a fim de melhorar a trafegabilidade.
Por se tratar de uma Escola tem um alto fluxo de crianças e adolescentes, e

requer um cuidado especial por parte do poder público, facilitando o tráfego e

melhorando a segurança ao transitar na rua. Sendo assim e de premente

necessidade que sejam tomadas as providências necessárias para melhorar o
tráfego de pedestre naquela localidade.

Sala das Sessões, em 06 de Junho de 2022.
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