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ExcELENrisstrvlo SENHoR PRESIDENTE DA cÂtulnn MUNIcIPAL DE

VEREADORES DE BARREIRAS - BAHIA.

IttotcaÇÃo

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 uma faixa de pedestres, na Avenida José Bonifácio, no Bairro
São Miguel em frente a UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO) do
Bairro Santa Luzia"

JUSTIFICATIVA

De acordo com os moradores e profissionais que trabalham na UPA a i\dê\cia
de acidentes de trânsito é recorrente nas proximidades da unidade,
veículos trafegam em alta velocidade. Nesse sentido, contamos com o
dos nobres colegas para aprovação desta indicação.

Sala das Sessões, em 02 de fevereiro de 2021.
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VEREADORES DE BARREIRAS. BAHIA.

tttotcaÇÃo

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 ao Poder Executivo a instalação de placas de identificação de
todas as ruas do Bairro Santa Luzia"

Apro

JUSTIFICATIVA

A prefeitura de Barreiras recentemente pavimentou quase 100% de todo o
trazendo melhorias para a comunidade, porém, tendo em vista a necessidadd
identificação das ruas consideramos de extrema necessidade o atendi
desta indicação solicitada pelos moradores do Bairro ao nosso gabinete. Desde
já, contamos com o apoio dos nobres colegas para aprovação desta indicação.

Sala das SessÕes, em 02 de fevereiro de 2021 .
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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 instalação de redutores de
velocidade e de uma faixa de pedestre na Rua Célio Rocha (Rua da

Creche João Paulo ll)" Bairro santa luzia'
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JUSTIFICATIVA

De acordo com os moradores a incidência de acidentes de trânsito é

nas proximidades da creche, pois, muitos veículos trafegam em alta velocidadà
Nesse sentido, contamos com o apoio dos nobres colegas para aprovação desta
indicação.

Sala das SessÕes, em 02 de fevereiro de 2021 .
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