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ExcELENlísslluto sENHoR pRESTDENTE DA
vEREADoRES Do naururcípto DE BARREIRAs/BA.

cÂruaRn DE

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

" ,prorrção do
Plenário, seja encaminhada ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municípal a seguinte
índicação:

"lndica que sejam construídos três redutores de vetocidade na Avenida
Vitória, no Bairro Jardim Vitória.,'

Justificativa

õe acordo com relatos de moradores, o número de colísões, atropelamentos é

enorme, além de oferecer riscos à população local, as pessoas queixam de

perdas de seus animais de estimação. Portanto solicítam urgência no

âtendimento da referida demanda, para que assim dimínuam os acidentes e

tenham um pouco mais de sossego, pois a vida de todos corre perigo.

Sala das Sessões, 07 de fevereiro de 2022.
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exceleruríssrvto SENHoR pRESIDENTE DA

vEREADoRES oo nrturutcípto DE BARRETRAS/BA.

cÂueRa

A Vereadora abaixo assinado no uso de suas atribuiçôes legais e regimentais,
vem requerer a Vossa Excelência que, após deliberação e aprovação do
Plenário, seja encaminhada ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal a seguinte
indicação:

"lndica que seja construida um ponto de parada de ônibus, na BR-242,

especificamente na entrada da La Bele, Rio de Ondas.,l

Justificativa

"As pessoas que precisam esperar o transporte

expostas ao sol e chuva. Solicitamos a construçáo do ponto de

endereço acima citado, com bancos e cobertura, pois, em dias chuvosos ou de

sol quente, os moradores aguardam pelo ôníbus, enfrentando as intempéries.

Sala das Sessôes, 11 de fevereiro de 2022.

CARMELIA CARVALHO DE SOUZA

Vereadora PP
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