
Carnnra lvlurtíryof fe Barreíras BA
CNPJ: 16.256. 893/00O1-7 O

ExcELENTíssuuto sENHoR pRESTDENTE, DA cÂruene
VEREADORES DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA.

DE

O vereador abaixo assinado, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
vem requerer a V.Exm. Que, após deliberação e aprovação do plenário, seja
encaminhado ao Exmo. senhor prefeito Municipal, a seguinte indicação:

.'QUE SEJA FEITA FAIXA DE PEDESTRE EM
CASAS FREIRE, NA AVENIDA CLÉRISTON
CENTRO, NESTA CIDADE."

FRENTE A LOJA
ANDRADE, NO

Justificativa

A rua acima mencionada é bastante movimentada e necessita
urgentemente de uma faixa de pedestre a fim de melhorar a trafegabilidade.
Por se tratar de uma loja de Eletro-domésticos, tem um alto fluxo de
movimentação, e requer um cuidado especial por parte do poder público,
facilitando o tráfego e melhorando a segurança ao transitar na rua. Sendo
assim, é de premente necessidade que sejam tomadas as providências
necessárias naquela localidade.

Sala das Sessões, em 25 de Outubro de 2021.

SILMAffiA ALVES
Vereadora-Repu blicanos
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EXCELENTISSITVIO SENHOR PRESIDENTE' DA CÂTUANE DE

VEREADORES DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA'

O vereador abaixo assinado, no uso de suas atribuições legais e regimentais'

vem requerer a V.Exm. Que, apos deliberação e aprovação do plenário' seja

encaminhado ao Exm". Senhor Prefeito Municipal, a seguinte indicação:

,.QUE SEJA FEITA

RUA MARIA DE

BARREIRAS."

A suBsrtrulÇÃo oe lÂutpADAs QUEIMADAS

QUEIROZ SANTOS, CENTRO, lVtUt'tlCÍptO

NA
DE

Justificativa

EssaindicaçãoSefaznecessária,paraquesejamtomadasaS
providências cabívéis em relação à referida rua, os moradores vêm sofrendo

com a ausência de iluminação, diante disso, os números de assaltos vêm

crescendo diariamente aos arredores deste local, as pessoas que por ali

trafegam no periodo noturno tornam-se vulneráveis' causando pânico e

desconforto. Pedimos providências urgentes uma vez que, as famílias contam

com aquela rua em perfeita condiçÕes de uso e um ambiente satisfatÓrio para o

convívio de seus fílhos e familiares, bem como, para o embelezamento da

comunidade.

Sala das Sessões, em 26 de outubro 2021'

srLMA .AM^aLVES
Vereadora' RePublicanos
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