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excelerutíssrruo sENHoR pRESIDENTE, DA cÂnaane DrE

VEREADORES DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA.

A vereadora abaixo assinada, no uso de suas atribuições legais e regimentair;,
vem requerer a V.Exm. Que, após deliberaçâo e aprovação do plenário, seja
encaminhado ao Exm'. Senhor Prefeito Municipal, a seguinte indicação:

"euE SEJA FEtrA A necuRenaçÃo asrÁlrrca NA RUA sANTos
DUMONT, NO BAIRRO SANTA LUZIA, NESTA CIDADE."

Justificativa

E necessária a realizaçáo da recuperação da pavimentação asfáltica da
referida rua, considerando as constantes reclamaçÕes dos moradores e tendo
em vista o transtorno que vem causando ao trânsito, pois buraco dificulta a
passagem dos automóveis.

Contudo, a recuperação da pavimentação asfáltica promoverá aos
moradores e usuários da via, boas condiçôes de tránsito e mobilidade ao local,
beneficiando motoristas e pedestres.

Sala das SessÕes, em 15 de fevereiro de 2022.
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SILMA ROCHA ALVES
Vereadora - Republicanos
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ExcELErurísslruo SENHoR pRESTDENTE DA cÂruRna Dr=

VEREADORES DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA. ]

A vereadora abaixo assinado, no uso de suas atribuiçÕes legais e regimentai,;,
vem requerer a Vossa Exa. que, apos deliberação e aprovação do plenário,
seja encaminhado ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, a seguinte indicação:

"CONCLUSÃO DA CALÇADA AO REDOR DO CENTRO MUNICIPAL DE
EOUCAçÃO INFANTIL AREOLINA CARDOSO,NA RUA COSTA RICA, Nq)

BAIRRO VILA RICA, NESTA CIDADE. "

Justificativa

;,,,,: ll'jl,"1m'/#(13'_-_"_!ffi
';"?natu'a dc Fu nci"ná rir,r

Considerando que a calçada de pedestres já foi construída até ce1o
trecho, o risco de acidentes que pedestres e alunos tem que enfrentirr
diariamente ainda existe ao passar pela mesma. Solicitamos a conclusão da
referida calçada por ser um local de intenso movimento.

Sala das SessÕes, em 15 de fevereiro de 2022.

srLMA .ãMaLVES
Vereadora-Republicanos
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ExcELEuríssrruo SENHoR pRESIDENTE DA cÂmana DE

VEREADORES DE BARREIRAS, ESTADO DA BAH!4.

A vereadora abaixo assinado, no uso de suas atribuiçÕes legais e regimentais,
vem requerer a Vossa Exu. que, apos deliberação e aprovaÇão do plenário,

seja encaminhado ao Exmo. Senhor Preferto Municipal, a seguinte indicação:

"RECUeERAÇÃO EM BLOQUETES NA RUA HORACIO ALMEIDA NO

BAIRRO CASCALHEIRA, NESTA CIDADE. ,,

.amara Municip,aitiq u

Justificativa -IHWryASSinatl;ia drr i, 1' 16irq2ri.

Solicitamos que seja feito a recuperação em bloquetes na rua acima
mencionada, os moradores pedem urgência esta obra ira valorizar ainda mais o
bairro, contemplando os moradores que ali transitam diariamente.

Sala das Sessões, em 21 de fevereiro de 2022.

SILMA M^ALVES
Vereado ra -Repu bl ica n os

ssã<rdo
.l^*fu.,

Avenida Clériston Andrade, 1.353 - Baino São Miguel - Tel: (77) 3611-9600 I (77) 36ll-9628
Home Page: www.camaradebaneiras.ba.gov.br - Ouvidoria: 0800-075-8I0I


