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EXCELENrissIruo SENHoR PRESIDENTE DA cÂrvlana MUNIcIPAL DE
VEREADORES DE BARREIRAS . BAHIA.

rruqrcaçÃo

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 que apos análise e aprovação do plenário seja encaminhada
ao Excelentíssimo sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

"Solicitamos à Prefeitura de Barreiras a requalificação asfáltica, da rua
Deputado Amaral Neto no Bairro: Jardim Ouro Branco,,.

JUSTIFICATIVA

De acordo com os moradores a rua recebe um grande trafego de veículos, sendo
uma importante via de ligação aos demais bairros circunvizinhos e ao centro da
cidade.

Sala das SessÕes, em 1B de Agosto de 2021. ãq do
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ExcElENrissrnno SENHoR pRESTDENTE DA cÂunna MUNrcrpAL DE
VEREADORES DE BARREIRAS . BAHIA.

IttOlCRÇÃO

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 que apos análise e aprovação do plenário seja encaminhada
ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

"Solicitamos a Prefeitura de Barreiras a requalificação asfáltica da rua Raposo

Tavares e instalação de redutores de velocidade na rua supra citada no Bairro

Santa luzia."

JUSTIFICATIVA

De acordo com os moradores a incidência de acidentes tem crescido devido
veículos trafegarem em alta velocidade, provocando insegurança a todos os
moradores desse referido Bairro. Nesse sentido, contamos com o apoio dos
nobres colegas para aprovação desta indicação.

Sala das SessÕes, em 1B de Agosto 2021.
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