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excElenríss|Mo SENHOR PRESIDENTE DA CÃMARA MUNICIPAL DE

VEREADORES DE BARREIRAS - BAHIA.

tl,tOtCnÇÃO

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 após análise e aprovação do plenário seja encaminhada
ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicaçáo:

"solicitamos a Prefeitura de Barreiras a instalação de redutores de
velocidade nas ruas: Euclides da Cunha, Pedro Américo, Luziânia, Raposo
Tavares, Presidente Dutra e Abílio de Farias, localizadas no Bairro Santa
Luzia"

JUSTIFICATIVA

De acordo com os moradores a incidência de acidentes delÍãnsito é
nessas ruas, pois, muitos veículos trafegam em alta velocidade. Nesse
contamos com o apoio dos nobres colegas para aprovação desta indicação.

Sala das Sessôes, em 02 de fevereiro de2021.

ar^§rJkJ>
SILENO DE CERQUEIRA BISPO DOS SANTOS

Vereador - PSD
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ExcELENrisstrvlo SENHoR pRESTDENTE DA cÂuana MUNtctpAL DE
VEREADORES DE BARREIRAS - BAHIA.

tttOlCnÇÃO

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 instalação de Redutores de
Velocidade e a Requalificação Asfáltica na Rua Antônio Lúcio Peixoto no
Bairro Vila Rica"

JUSTIFICATIVA

De acordo com os moradores a incidência de acidentes de trânsito está
crescente a cada dia desde a obra do asfaltamento da via, com a ocorrência,
inclusive, de acidentes graves. Devido as recentes chuvas a via também está
danificada carecendo de recuperação. Nesse sentido, contamos com o apoio
dos nobres colegas para aprovação desta indicação.

Sala das SessÕes, em 02 de fevereiro de 2021.

=-.^-S"saSILENO DE CERQUEIRA BISPO DOS SANTOS
Vereador - PSD
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