
Camüra Tvlurtícíyaf {e tsarreíras tsA
CNPJ: 16.256.893/0001 -70

EXCELENTISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂM,q.NA, MUNICIPAL DE

BARREIRAS _ BA

ALCIONE RODRIGUES DE MACEDO, vereador, no uso de suas atribuições

legais e regimentais, vem requerer a Vossa Excelência que, após deliberação e aprovação

do Plenário, seja encaminha ao Excelentíssimo Prefeito do Município a seguinte

indicação:

on cando os em uee ue de

passageiros do transporte coletivo urbano no percurso da Avenida

Castelo Branco" Souza Moreira e Avenida Jardim da Saudade..."

C.q< JUSTIFICATIVA

iação dos nobres e ilustres colegas a presente Indicação que visa

r melhorias pois essas avenidas se encontrz[n, sem placas de

coletivo urbano, principalmente aos moradores dos bairros Santa Luzia, Loteamento Rio

Grande, Jardim Vitoria e Vila Nova, sabendo da real necessidade para uma melhor

qualidade de vida de seus moradores.
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Sala de Sessões, em23 de março de 2022.

ALCTI RIGUES DE MACEDO

Vereador - DEM

"solicita implantaçãg de placas de sinalização "ponto de
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de embarque e desembarque de passageiros do transporte
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Camlara Svlurtícíyaf {e tsarreíras tsA
CNPJ: 16.256.893 /0001 -70

EXCELENTISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂVTARA MUNICIPAL DE

BARREIRAS _ BA

ALCIONE RODRIGUES DE MACEDO, vereador, no uso de suas atribuições

legais e regimentais, vem requerer a Vossa Excelência que, após deliberação e aprovação

do Plenário, seja encaminhada ao Excelentíssimo Prefeito do Município a seguinte

indicação:

"solicita revitalização das faixas de pedestre, no semáforo do

cruzamento da Rua Santos Dumont, e Avenida Castelo Branco."

JUSTIFICATIVA

Trazemos à apreciação dos nobres e ilustres colegas a presente Indicação que visa garantir a

segurança na travessia dos pedestres que transita na rua Santos Dumond e Avenida Castelo

Branco, sabendo da real necessidade que seja feita a revitalização das faixas de pedestres, que se

encontra apagadas pois não tem sido feito a manutenção necessária, trazendo risco a população e

podendo causar acidentes, pois a via tem um fluxo muito grande de veículos que transitam em

alta velocidade, trazendo risco a todos.
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UES DE MACEDO
Vereador-DEM
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Cemüra Jvturtícíyaf {e tsarreíras BA
CNPJ: 16.25 6.893 /0001 -70

EXCELENTISSIMO SENHOR PRESTDENTE DA CÂUANA MUNICIPAL DE

BARREIRAS - BA

ALCIONE RODRIGUES DE MACEDO, vereador, no uso de suas atribuições

legais e regimentais, vem requerer a Vossa Excelência que, após deliberação e aprovação

do Plenário, seja encamiúa ao Excelentíssimo Prefeito do Município a seguinte

indicação:

"solicita que realize a limpeza e patrolamento do campo de futebol

do povoado da Barauna."

JUSTIFICATIVA

Trazemos à apreciação dos nobres e ilustres colegas a presente que

garantir melhorias e incentivo ao esporte, lazer a este povoado, sabendo da real

necessidade para uma melhor qualidade de vida de seus moradores.

Sala de Sessões, em 30 de março de 2022.

Vereador - DEM

UES DE MACEDO

Avenida Clériston Andrade, 1.353 - Bairro São Miguel -Tel: (77) 3611-9600 I (77) 36ll-9628
Home Page: www,camaradebaneiras.ba.gov.br - Ouüdoria: 0800-075-8101



Camzüra lvlurtícíyaf íe Barreíras tsA
CNPJ: 16.25 6.893 /0001 -70

EXCELENTISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂUANA MUNICIPAL DE

BARREIRAS _ BA

ALCIONE RODRIGUES DE MACEDO, vereador, no uso de suas atribuições

legais e regimentais, vem requerer a Vossa Excelência que, após deliberação e aprovação

do Plenário, seja encaminha ao Excelentíssimo Prefeito do Município a seguinte

indicação:

do povoado do Riachinho."

JUSTIFICATIVA

Trazemos à apreciação dos nobres e ilustres colegas a presente\ndi

garantir melhorias e incentivo ao esporte, lazer a este bairro, sabendo da real necessidade

para uma melhor qualidade de vida de seus moradores.

Sala de Sessões, em 30 de março de 2022.

Vereador - DEM

GUES DE MACEDO
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