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exceururíssrMo SENHoR pRESTDENTE DA cÂruana MUNrctpAL DE vEREADoREs DE

BARREIRAS.BA

VAtDtMtRO tosÉ oos SANTos FtLHo, vereador, no uso de suas atribuições legais e

regimentais, vem requerer a Vossa Excelência que, após deliberação e aprovação do plenário,

seja encaminhada ao Excelentíssimo prefeito desse município a seguinte indicação:

Solicito: Que seja realizada em caráter de urgência o reavivamento das faixas de pedestres no
bairro Barreirinhas, nesse município.

JUSTIFICATIVA

Apresentamos aos nobres e ilustres colegas a presente indicação, para vossas apreciações,
requerendo que sejam feitas as citadas melhorias, a fim de oferecermos segurançe às pessoas

em condição de pedestres, usuárias das faixas no referido bairro.
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excercruríssrMo SENHoR pRESTDENTE DA cÂruaRl MUNrctpAL DE vEREADoRES DE

BARREIRAS.BA

VALDIMIRO IOSÉ OOS SANTOS FILHO, vereador, no uso de suas atribuições legais e

regimentais, vem requerer a Vossa Excelência que, após deliberação e aprovação do plenário,

seja encaminhada ao Excelentíssimo prefeito desse município a seguinte indicação:

Solicito: Que seja ínstalado semáforos no cruzamento da Praça do Parque de Exposições

Geraldo Rocha, com a Rua das Turbinas e Rua Elpídio Nunes da Mata, nesse município.

JUSTIFICATIVA

Apresentamos aos nobres e ilustres colegas a presente indicação, para vossas apreciações,
requerendo que sejam feitas as citadas melhorias, a fim de oferecermos segurança às

pessoas, principalmente aos alunos, pais e professores que constantemente utilizam esse

acesso para adentrarem a Escola em referência.
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excercntÍsstMo SENHoR pRESTDENTE DA cÂruene MUNtctpAt DE vEREADoREs DE

BARREIRAS.BA

VAID|M|RO IOSÉ OOS SANTOS FILHO, vereador, no uso de suas atribuições legais e

regimentais, vem requerer a Vossa Excelência que, após deliberação e aprovação do plenário,
seja encaminhada ao Excelentíssimo prefeito desse município a seguinte indicação:

Solicito: cobertura de toda extensão do canal de escoamento que atravessa as ruas professora

Melinda Mariano Lacerda, Mirandolina Macedo e adjacentes, ambas no Bairro Morada Nobre,
nesse município.

JUSTIFICATIVA

Apresentamos aos nobres e ílustres colegas a presente indicação, para vossas apreciações,
requerendo que sejam feitas as citadas melhorias, a fim de oferecermos melhores condições
de vida às pessoas, evitando problemas com doenças proveníentes de insetos e, de mosquitos
transmissores da dengue e chikungunya.
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