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EXCELENI|SSITUO SENHOR PRESIDENTE DA cÂruanl DE VEREADoRES DE

BARREIRAS - ESTADO DA BAHIA

O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas

vem requerer a v. Ex." que após análise e aprovação do

encaminhado ao Exmo. sr. Prefeito a seguinte indicação:

A pAV;MENTAçÃO RSrÁllCA DAS RUAS WANDERLEY, TAPEROÁ, BELMONTE,

IPUPIARA, GUANANBI, BOQUIRA, E SEABRA NO BAIRRO RIO GRANDE'

JUSTIFICATIVA

A pavimentação asfáltica das referidas ruas se faz necessária, os moradores

sofrem constantemente com a lama no período das águas e com a poeira no

período de estiagem, ocasionando problemas de saude e também prejudica a

trafegabilidade.

Outro motivo é melhorar a infraestrutura da nossa cidade, oferecer melhores

condições de vida para a população, e também contribuir para o desenvolvimento

econômico e social do local.

Pelo exposto, gostaria de solicitar ao Executivo Municipal o pronto atendimento e

tambem aos Nó,bres Pares a aprovação da presente indicação.
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cÂTURNR MUNICIPAL DE

iinôÍô MuniciPal de $arrett 
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o Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuições regais e regimentais' vem

requerer a V. Exo que após análise " 
áprorrção do pbnãrio seja encaminhado ao Exmo'

Sro. Prefeito a seguinte indicação:

A implantação de Semáforo no encontro da Avenida

Nossa senhora á" con""ição (conhecida como Rua

açougue ntacaOio da Carne' no bairro Santa Luzia'

INDICAÇÃO

JUSTIFICATIVA

Castelo Branco, com a Rua

da Convisa), em frente ao

do

A indicação acima mencionada e

pessoas, carros e motos e que Por

cruzamento citado irá organizat o

localidade.

de grande imPortância devido ao fluxo de
áforo no

áti tirt"grm, e Com a imPlantação do

ilil;'àirninrit o índice de acidente naquela

SessÕes em 28 de Janeiro de 2021'
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A implantação de Semáforo na Avenida

Avenida Jardim da Saudade' em frente

Figueiredo, no bairro Sombra da Tarde'

cÂrrnRRR MUNIcIPAL DE

iínaÍa MuniciPal de Barretras - '1"r"i:d?ffi
ffi

o Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuiçÕes regais e regimentais' vem

requerer a V. Exo que apos análise " 
áp'o"ção do plenário seja encaminhado ao Exmo'

Sf. Prefeito a seguinte indicação:

Castelo Branco, cruzamento com a

à Escola Municipal João Crisostómo

JUSTIFICATIVA

A indicação acima mencionada e de grande imnortancfri,envjdffi: grande

ÊJ:::Ttllrr1"r"" motos que por ari trafesam, e no referido rocal

-r..raraa Áa rnnfn ê eârros. OUtfOliirt"Tl;#; envorvendo os condutores de moto e carros. outro
^^ô+^mr^ ric.í1ô ,

fato imPortante é
já houve

;:':"J'::,::ilIi;' # 
"n}án,* 

;- ::J1:,io'o 
crisostomo' risco eminente para

crianças e pais que precisamÍazer a travessta'

§àfe Oas Sessões em 27 de Janeiro de 2021'
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