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excelerurÍsstrulo SENHoR

VEREADORES OO trltuNtcipto oe

PRESIDENTE DA

BARREIRAS/BA.

cÂuaRe DE

A Vereadora abaixo assinado no uso de suas

regimentais, vem requerer ' a Vossa Excelência que' após deliberação e

,pi"rãia" do Plenário, seja encaminhada ao ExcelentÍssimo Sr' Prefeito

Municipal a seguinte indicaçáo:

L "lndica que sejam feitas em regime de

manutenção dos Cemitérios São João
Sa udade."

urgência a limPeza e
BatisÁa,

Justificativa

O serviço de limpeza solicitado em ambos os cem

urgêncá ie faz necessário, pois e visível que os mesmo-s-::li":*.o
faiia de manutenção e conservação pode causar nas pessoas 

" ""Is"!u:-.;;d;"; for. párt" do Poder Éúblico e são muitas as reclamaçÕes que

iác"O"motl por este motivo solicitamos tal providência'

Sala das sessões. 08 de fevereiro de 2021 '

cARMÉLA can6.no DE souzA

Vereadora PP

Câmara MuniciPal

diar
p
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EXCELENT|sSITVIO SENHOR PRESIDENTE DA CÂrUlna DE

vEREADoRES Do luuucípto DE BARREIRAS/BA. cámarat''luniclpal

A Vereadora abaixo assinado no uso de suas atribuições legais e
regimentais, vem requerer s Vossa Excelência que, apos deliberação e

aprovação do Plenário, seja encaminhada ao Excelentíssimo Prefeito Municipal

a seguinte indicação:

compreende a pintura de solo com faixa de pedestres na Avenida

. Antonio carlos Magalhães, defronte a Padaria Delícia."

lndicação

A melhoria na sinalização de trânsito no local supracitado, bem como,

em diversos outros pontos da cidade, têm como objetivo melhorar as condiçÕes

de tráfego, dando melhor visibilidade aos motoristas e pedestres que trafegam

pelas vias da cidade.

Destacamos que o fluxo de veículos na Avenida Antonio Carlos

Magalhães, mais precisamente defronte a Padaria Delícia, pÕe em risco

pedestres e motoristas que trafegam pelas ruas da cidade'

para tanto, peço encarecidamente providências do executivo no assunto em

apreço.

Sala das sessões, 08 de fevereiro de 2021.
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Vereadora PP
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Assinatura do Funcinnário

Aproy
dia:.
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