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ExcELENrisstuo SENHoR pRESIDENTE DA

VEREADORES DO TVIUT.IICÍPIO DE BARRETRAS/BA.

cÂmena DE

A Vereadora abaixo assinado no uso de suas atribuiçÕes 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 feita a limpeza da Rua Roberto de prata, no Bairro
São Pedro (Vila Amorim)."

Justificativa

O referido pleito se faz em virtude de solicitaçÕes de moradores do bairro

acima citado que diariamente enfrentam inúmeros transtornos com doenças e
bichos peçonhentos, advindos da referida situação.

Sala das Sessões, 23 de fevereiro de 2022.
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A Vereadora abaixo assinado no uso de suas atribuições legais e regimentais,

vem requerer a Vossa Excelência que, apos deliberação e aprovação do

Plenário, seja encaminhada ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal a seguinte

indicação:

"lndica que seja revisado o sistema de iluminação pública da Rua
Maria dos Santos Pereira, Bairro Sandra Regina (primeira travessa
sem asfalto vindo da Rua São Luís)."

Justificativa

Levando em consideração que a quantidade de postes com lâmpadas não

proporcionam a iluminação adequada para a rua, o que deixa o trecho da

Rua Maria dos Santos Pereira, Bairro Sandra totalmente escuro,

pedimos que sejam tomadas as devidas providências.

Sala das SessÕes, 24 de fevereiro de 2022.
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ExcELENTÍsstrrllo SENHoR pRESTDENTE DA

vEREADoRES Do tvtutttcÍplo DE BARRETRAS/BA.

cÂuanR DE

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

"lndica que seja instalado um redutor de velocidade, faixa de
pedestres, (precisamente no trecho Vila dos FuncionáriosÂ/ila dos
Soldados), na BR-135."

Justificativa

No referido local, transita uma enorme quantidade de pessoas, vísto que têm

escolas, comércios, etc. E ja foram constatados vários acidentes fatais.

Portanto, isto por si já evidencia a necessidade urgente de se instalar os

redutores e faixas de pedestres aqui pleiteados.

Sala das SessÕes, 23 de fevereiro de 2022.
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