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tttOtCICÃO

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 indicação:

"Solicitamos a Prefeitura de Barreiras a instalacão de faixas elevadas em
frente de todas as escolas do município."

JUSTIFICATIVA

As faixas elevadas são dispositivos de segurança usado em grandes metrópoles,
onde o transito é intenso entre carros. A Faixa elevada foi criada com intuito de
proteger a travessia entre pedestres, pois quando eles estão em um patamar
elevado, a visualização íica mais clara, além da faixa ser uma barreira física para
a manutenção dos veículos, Contamos com o apoio dos nobres colegas para
aprovação desta indicação.

Sala da sessões 1 9 de Novemb ro de 2021 .
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ExcELENTíssrvlo SENHoR pRESTDENTE DA cÂrulne MUNtctpAL DE
VEREADORES DE BARREIRAS - BAHIA.

lruolceÇÃo

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 indicação:

"S,oligilaTos a Prefeitura de Barreiras a instalacão de redutores de
uim

JUSTIFICATIVA

A insegurança, a incidência de acidentes foi a motivação, para que os moradores
da referida rua procurassem o nosso gabinete para possível solução. Contamos
com o apoio dos nobres colegas para aprovação desta indicação.

Sala da sessões 19 de Novembro de 2021.
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