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o Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuiçôes legais e regimentais, vem
requerer a v. Exa que após análise e aprovação do plenário seja encaminhado ao
Exmo. Senhor Prefeito Zito Barbosa a seguinte indicaçáo:

REFMER A PINTURA DA FAIXA DE PEDESTRE EM FRENTE À CSCOIE AruUO
QUERUBIM, NO BAIRRO SANTA LUZIA, NESTA CIDADE.

JUSTIFICATIVA

A presente indicação e de extrema importância, pois irá proporcionar para os alunos
da escola segurança ao fazer a travessia da via e devido ao grande desgaste na
pintura atual pode ocasionar perigo não só para os alunos, mais também para todos
os usuárlos que utilizam a vía.

A faixa de pedestre serve como uma forma de segurança na travessia da via em
questão, os pedestres que estiverem atravessando a via sobre as faixas delimitadas
para esse fim teráo prioridade de passagem, náo se sujeitando a acidentes.

Pelo exposto, gostaria de solicitar ao Executivo Municipal o pronto atendimento e
também aos Nobres Pares a aprovação da presente indicaçáo.

a das sessões, em 12 de Maio 2022.
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ExcELENTíssuvto SENHoR pRESTDENTE

BARREIRAS - ESTADO DA BAHIA.
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O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuiçÕes legais e regimentais, vem
requerer a V. Exa que após análise e aprovação do plenário seja encaminhado ao
Exmo. Senhor Prefeito Zito Barbosa a seguinte indicação:

oneneçÃo rAPA BURAcos E REeuALrFtcAçAo ASFATIcA NA AVENTDA
DEPUTADO SEBASTTÃO FERREIRA, NO BAIRRo FLAMENGo, NESTA cIDADE.

JUSTIFICATIVA

A presente indicação se faz necessária uma vez que a referida avenida se encontra
em estado degradante, com muitos buracos ocasionados pela ação do tempo. Desta
maneira o bom e correto tráfego de veículos fica prejudicado, colocando em risco os
motoristas e pedestres que se utilizam da rua.

Pelo exposto, gostaria de solicitar ao Executivo Municipal o pronto atendimento e
também aos Nobres Pares a aprovaÇão da nte indicação.

das sessÕes, em 17 de Maio 2022.
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ExcELENTÍsstwto SENHoR pRESTDENTE DA cÂuanl DE VEREADoRES
DE BARREIRAS - ESTADO DA BAHIA.

IttolCeÇÃO

O Vereador Hipolito dos Passos de Deus, no uso de suas atribuiçÕes legais e
regimentais, vem requerer a V. Exo que apos análise e aprovação do plenário

seja encaminhado ao Exmo. Sro. Prefeito a seguinte indicação:

A LIMPEZA E PATROLAMENTO DAS RUAS DA ASSOCIAÇÃO ALTOS
DOS BURITIS, NESTA CIDADE.

JUSTIFICATIVA

A indicaçáo a cima mencionada e de extrema importância devido a grande
quantidade de mato e lixo no referido local, gerando reclamaçÕes por parte dos
moradores.

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

também aos Nobres Pares a aprovação da presente indicação.

em 17 de Maio de 2022.
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