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EXCELENT|SSITUO SENHOR PRESIDENTE DA CÂNNRRA DE VEREADORES DE

BARREIRAS . ESTADO DA BAHIA
oem

rnotclÇÃo:

o Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuições legais e regimen\

requereraV.Exuqueaposanáliseeaprovaçãodoplenáriosejaencamin
Exmo. Sf. Prefeito a seguinte indicação:

oSSERvlçoSDEPATRoLAMENToECASGALHAMENToNASRUASDo
BAIRRO ALPHAVILLE, NESTA CIDADE'

JUSTIFICATIVA

A viabilização deste patrolamento e cascalhamento é de suma importância' pois as

referidas ruas se encontram em péssimas condiçÕes de trafegar' devidos aos

vários buracos existentes, no qual, esta causando inúmeras reclamações por parte

dos moradores.
Pelo exposto, gostaria de solicitar ao Executivo Municipal o pronto atendimento e

também aos Nobres pares a aprovação da presente indicação.

SessÕes, em 09 de Feveretro 2022'
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Câmara Jvturtícíyaf fe tsarreíras - tsA
CNPJ: 16.25 6.893 / 0001-7 0

exceuerurisslMo sENHoR PREsIDENTE oe cÂuana DE vEREADoRES DE

BARREIRAS _ ESTADO DA BAHIA
io em sessâo

rHotcaçÃo

o vereador abaixo assinado, no Uso de suas atribuiçÕes |,"9"i. :.,::
il;"*r;'ff;".* ;;";talise e aprovação do plenário seja encaminhado ao

Exmo. SrP Prefeito a seguinte indicaçáo:

sessÕes, em 09 de fevereiro de 2022'

DOS DE DEUS

VEREADOR - MDB VICE-PRESIDENTE

A Construção de dois redutores de velocidade (quebra mola)' na Avenida

Selva de Pedra, enfrente as residências no662 e 752 no Loteamento

Alphaville, nesta cidade'

JUSTICATIVA

A Construçáo de quebra mola em muito contribuirá no sentido de reduzir a

velocidade dos veículos q'" pà"t"r.n em alta velocidade colocando em risco de

,iaá ,. pessoas que utilizam as vias púbicas' e irá proporcionar maior segurança

aos moradores da avenida'

Sendo assim, a pedido da população que em desconÍorto com a elevada

verocidade dos veícuros que por iá transitam, principarmente motoqueiros,

solicitamos a implantação de quebra molas' com a finalidade de reduzir a

velocidade de circulação.
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EXCELENTÍSSINNO SENHOR PRESIDENTE DA CÂNNIRE DE VEREADORES DE

BARREIRAS - ESTADO DA BAHIA

rnotcaÇÃo

o vereador abaixo_assinado, no uso de suas atribuições regais e regimentais' vem

requerer a V. exi q* .po. analisã e aprovação do plenário seja encaminhado ao

É*ro. Sf. Prefeito a seguinte indicaçáo:

AREFoRMADAGoBERTURANoPoSToDESAUDE,LocALIzADoDENTRoDA
ESCOLA CAIC, NESTA CTDADE'

JUSTIFIGATIVA

Apresenteindicaçãosefaznecessáriatendoemvistaquepossamosoferecer
melhores condiçoes no atendimento a nossa população. A reforma e manutenção é

uma questão de saude pública, porque representa a segurança das pessoas que

utirizam diariamente esses espaços, arém disso, é necessário que disponibilizemos

ambientes confortáveis para que seus servidores possam exercer.suas funções

laborais .o* ,r, Àãiár'tranquilidàde, sobretudo' ofertar um ambiente harmonioso

para a comunidade que precisa usufruir dos serviços prestados no Posto de saúde'

Pelo exposto, gostaria de solicitar ao Executivo Municipal o pronto atendimento e

também aos Nobres Pares a aprovação da presente indicação'

em 16 de Fevereiro de 2022'

DE DEUS
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