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ExcELENTíssllvto SENHoR pRESTDENTE DA cÂuene DE
VEREADORES DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

o vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuições legais e
regimentais, vem requerer a V. Ex'que, após deliberação e aprovação do
Plenário, seja encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Barreiras a
seguinte lndicação:

"Abertura de um campo de futebol com traves de ferro no
Residencial Cidade Nova - Barreiras - BA."

JUSTIFICATIVA

Essa é uma solicitação clamante dos moradoreà nto soli
abertura do campo com traves de ferro, pois o bairro abriga in
crianças, jovens e é nossa a responsabilidade de dar uma melhor
qualidade de vida aos cidadãos, oferecendo uma estrutura com
acomodações saudáveis para a práti ividades físicas e recreativas.

Sala das de 2020.

EURICO Q
VEREA CANOS
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ExcELENTísslrvto SENHoR pRESTDENTE DA cÂunne DE
VEREADORES DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

o Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuiçÕes legais e
regimentais, vern requerer a V. Exa que, após deliberação e aprovação do
Plenário, seja encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Barreiras a
seguinte !ndicação:

"lmplantação de redutor de velocidade ou quebra mola na Rua
Maria Nilza Araujo de Souza no Bairro Sombra da Tarde -

Barreiras - BA."

JUSTIFICATIVA

Essa é uma solicitação clamante dos moradores, Nota-se a
necessidade da construção de um redutor de velocidade ou quebra mola
no mencionado local, dado a velocidade com que os veículos trafegam
naquela via, sendo constante o pedido daqueles moradores pela
construção de tal obstáculo, no intuito da redução na velocidade dos
veículos

arü Sala das SessÕes,

EURICO QUEI
VEREADOR. R

mbro de 2020.

Assinatura de =unci"nário
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