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ExcELENTísstruo sENHoR pRESTDENTE DA cÂruann DE
VEREADORES DE BARREIRAS-ESTADO DA BAHIA.

o vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuições legais e
regimentais, vem requerer a V. Exa que, após deliberação e aprovaçao do
Plenárío, seja encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Barreiras a
seguinte lndicação:

..QUE SEJA RETOMADA A PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES
NO POVOADO DE CONQUTSTA".

JUSTIFICATTVA

Essa comunidade vem sofrendo com o caos que ficaram as ruas
devido às constantes chuvas e alagamentos ocorridos em toda regiâo,
dificultando o tráfego dos moradores.

Pelo exposto, gostaria de solicitar ao Executivo Municipal o pronto
atendimento e também aos Nobres pares a aprovação da presente,
indicação

Sala das Sessões, em 16 de fevereiro de 2022

RODRIGO VI vA (RODR|GO DO MUCAMBO)
VEREADOR. DEM
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exceterutísslrtno SENHoR pRESIDENTE DA cÂmau DE
VEREADORES DE BARREIRAS-ESTADO DA BAHIA.

O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuições legais e
regimentais, vem requerer a V. Ex" que, após deliberação e aprovação do
Plenário, seja encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Barreiras a
seguinte lndicação:

"CONSTRUÇÃO ON UM REDUTOR DE VELOCIDADE NA RUA
VEREADORA DILZA PEREIRA, NO BAIRRO BELÀ VISTA

(FUNDO DO ANTTGO MATADOURO)".

JUSTIFICATIVA

A população está vulnerável a sofrer acidentes, inclusive graves, pela falta de
sinalizaçáo adequada, uma vez que os veículos trafegam em alta velocidade
no trecho acima apontado, colocando em risco a vida dos moradores. portanto
queremos resguardar e preservar a segurança e a integridade física de todos
os moradores, principalmente de crianças e idosos.

A presente indicação tem por objetivo evitar a ocorrência de acidentes bem
como evitar que acidentes com maiores proporçôes venham acontecer. Conto,
pois com o apoio dos nobres colegas para a aprovação da mesma e com o
Poder Executivo para análise de viabilidade da proposta.,,

Certo de contar com
consideração e apreço.

o vosso atendimento, renovo

Sala das Sessôes, em 16 de FEVEREIRO de2022

RODRTGO VtE|RA STLVA (RODR|GO DO MUCAMBO)
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ExcELENTíssrvro SENHoR pRESTDENTE DA cÂuena DE
VEREADORES DE BARREIRAS-ESTADO DA BAHIA.

O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuiçÕes legais e
regimentais, vem requerer a V. Ex'que, apos deliberação e aprovação do
Plenário, seja encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Barreiras a
seguinte lndicação:

"PAVTMENTAÇÃO ASFÁLTTCA DA RUA QUE nÁ ACBSSO AO
CLUBE DO DERBA, NA COMUNIDADE DE CONQUISTA'"

JUSTIFICATIVA

Esta via hoje se encontra intransitável, bastante deteriorada,
situação que se torna ainda pior no período de chuva, dificultando ainda
mais a locomoção por essa via, levando em consideração também a
questão da saúde pública, pois no período seco a população sofre muito
com a poeira que contribui para o aumento de doenças.,1
alergias. .t,r,

Desta forma, solicitamos a pavimentação desta

Sala das Sessões, em 16 de FEVEREIRO

(RODRTGO DO MUCAMBO)
VEREADOR . DEM
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