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ExCELENTISSIMo SENHoR PRESTDENTE DA CÂITANA MUNICIPAL DE
BARREIRAS _ BA

ALCIONE RODRIGUES DE MACEDO. vereador, no Lrso de suas atribuições
legais e regimentais, vem reqlrerer a Vossa Excelência que. após deliberação e aprovação

do Plenário, seja encaminha ao Excelentíssimo I)releito do Mur-ricípio a seguinte

indicação:

"Solicito que seja feito instalacão de um semáforo no cruzamento
das Ruas Dr. Alberto Coimbra com a Rua 21 de Setembro no Bairro
Sandra Regina."

JUSTIFICATIVA
4ssinatura do Fun

Trazemos, à apreciação dos nobres e ilustres colegas a presente

lndicação de um semáforo para pedestre no cruzamento das Ruas Dr.

Alberto Coimbra com a Rua 21 de Setembro no Bairro Sandra Regina, que

visa garantir melhorias e segurança, tendo em vista que o cru, amento em

questão tem grande movirnento de veículos e motocicletas, e é de grande

risco para os pedestres que tem que atravessar o mesmo, constantemente

acontece acidentes e ate atropelamento no local, e com a instalação deste

semáforo para os pedestres, seria de grande valia, para que acidentes

constantes possam ser evitados.

Sala de Sessões. ern 25 de outubro de 2021 .

ODITIGUES DE MACEDO

Vereador - DEM
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EXCELENTISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂUNNA MUNICIPAL DE

BARREIRAS - BA

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

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

do Plenário. seia encaminha ao Excelentíssimo Pref'eito do Município a seguinte

indicação:

66solicita a requalificação asfáltica da Avenida Jose Bonifácioi no

trecho começando ao lado da empresa carloman comunicaÇão visual

é a casa de mal lde trucão Santa Luzia."

JUSTIFICATIVA
4.55i6311'p3 de runc!^nár'i.

Trazemos, à apreciação dos nobres e ilustres colegas a presente

Indicação que visa garantir rnelhorias, pois um trecho da avenida encontra

esburacada sem a àevida pavimentação, os condutores de veículos tem

solrido por conta dos buracos na via, causando transtorno e insegurança pra

todos que transitam por essa via, sabendo da real necessidade que o trecho

da avenida seja requalificada proporcionando uma melhor qualidade no

transito.

íJ ern sessãRdqr Sala de Sessões, em 18 de outubro de202l'

Vereador - DEM
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