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O Vereador abaixo-assinado' no uso de suas atribuições legais e regimentais' vem

requerer a V. Exo qr" 
"po"ãnaiit" " "p'ou"çao 

do plenârio seia encaminhado ao Exmo'

Sr. Prefeito a seguinte indicaçáo:

redutor de velocidade em frente à
lmplantação de uma Faixa de Pedestre com

i"cot" pátmira, no bairro Santa Luzia'

JUSTIFICATIVA

A indicação supracitada, vai proporcionar para os alunos da Escola Palmira segurança

ao Íazer a travessia da rua '

Sala das Sessões em 27 de Janeiro de 2021 '

DE DEUS

Presidenie

k.â

Aproy e ipç ç ssã
....YK..tfadi a: v\,'

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

Ãffiãfi?üizl"ná'i"



Carnnra frluytírtyof ú Barreíras BA
CNPJ: 16.256. 893/0001 -7 O

ExcELENrisstnno sENHoR PRESIDENTE DA

vEREADones oi BARREIRAS - EsrADo DA BAHIA

cÂruaRl MuNlclPAL DE

amara Municipal de palrerras -

Protocolo no J9 j

o Vereador abaixo_assinado, no uso de suas atribuiçÕes legais e regimentais, vem

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

Sr. Prefeito a seguinte indicação:

AConstruçãodaCalçadaexternanofundodoCemitérioJardimdaSaudade,no
bairro Vila Nova, p;;;i'" a Escola João Grisostomo Figueiredo'

JUSTIFICATIVA

A indicaçáo acima mencionada é de grande importância, pois vai proporcionar maior

segurança e comodidade para os pedestres que diariamente passa pero rocal' A

construção da reterida carçada e de'suma importância, devido ao grande numero de

pessoas qr" pr".àm peto- rocar indo principarmente em direção aos corégios (Escola

João Crisostomo e Escola Palmira)'

Ap
d,ia:

Sessões em 27 de Janeiro de 2021'

DE DEUS

Presidente
HIPOLITO DOS P

Vereador - MDB
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EXCELENT|SSITVIO SENHOR PRESIDENTE DA CÂTTIINI DE VEREADORES

DE BARREIRAS . ESTADO DA BAHIA
,.âílôÍô Municipal de Barretras' urt

Protocolo no
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o Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuições legais e regimentais' vem

requerer a V. Exo que após análise e aprovação do plenário seja encaminhado ao

Exmo. Sro. Prefeito a seguinte indicação:

A PAVIMENTAçÃO ASFALTICA DAS RUAS DA COMUNIDADE KM 30,

NESTA CIDADE.

JUSTIFICATIVA

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

sofrem constantemente com a lama no periodo das águas e 9o.m a poeira no

período de estiagãr, ã.rtionando problemas de saÚde 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

também aos Nóbres Pares a aprovação da presente indicação'

sÕes em 12 de Fevereiro de 2021'
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