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JOAO FELIPE DE MELO LACERDA

VEREADOR

exceleurtssÍMo sENHoR PRESIDENTE ol cÂunnl 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 a deliberação e a aprovaÇão do plenário, seja

encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicaÇão:

"lnstalação de refletores e/ou melhoria na iluminação pública na Rua

Glauber Rocha, no Bairro Bandeirantes (trecho que compreende toda a'

extensão da rua em frente à casa de Eventos Castelo)"'

Justificativa

"A referida rua não possui iluminação adequada, tornando o local muito
escuro, razão pela qual é de suma importância que sejam instalados postes

com refletores ou melhoria na iluminação existente, a fim de garantir segurança
aos munícipes que transitam pela via no período noturno, visto que, o local é
bastante utilizado pelos moradores do bairro para praticarem suas atividades
físicas.

Sala das sessões, 01 de Fevereiro de 2021.
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JOAO FELIPE DE MELO LACERDA

VEREADOR t * -É-t E t XL.à s-t2&n Ja-

CXCEICHTISSIMO SENHOR PRESIDENTE ON CÂTUNRI DE VEREADORES DE

BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

o vereador abaixo assinado no uso de suas atribuições legais e regimentais vem

requerer a V. Exa. que após a deliberação e a aprovação do plenário, seja

encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

,,lmplantação de quebra molas na Rua Eduardo Medrado no Bairro vila

Amorim, nesta cidade de Barreiras".

JustiÍicativa

rora MuniciDal de Barreiras - ',rotocoto no ()Jj 
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Os veículos estão trafegando em alta velocidade, é preciso que seja feito
quebra molas nessa referida rua evitando assim acidentes na mesma A
população está vulnerável a sofrer acidentes, inclusive graves, pela falta de

sinalizáção adequada, uma vez que os veículos trafegam em alta velocidade

no trechb acima apontado. E trata-se de um trecho onde há um grande fluxo de

pessoas.

Sala das sessões, 01 de Fevereiro de 2021.
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JOAO FELIPE DE MELO LACERDA

VEREADOR

ExcELENTtssÍnao SENHoR PRESIDENTE DA cÂruaRa DE vEREADoRES DE.

BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

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

requerer a V. Exa. que apos a deliberação e a aprovação do plenário, seja

encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

,,lmplantação de quebra molas na Avenida Rio Grande no Bairro Antônio

Geraldo, nesta cidade de Barreiras".

Justificativa

Os veículos estão trafegando em alta velocidade, é preciso que seja feito
quebra molas nessa referida rua evitando assim acidentes na mesma. A população

está vulnerável a sofrer acidentes, inclusive graves, pela falta de sinalização

adequada, uma vez que os veículos trafegam em alta velocidade no trecho acima

apontado. E trata-se de um trecho onde há um grande fluxo de peSSoaS.
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Sala das sessões, 02 de Fevereiro de 2021.

JOÃO F DE MELO LAGERDA

VEREADOR . DEM
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JOAO FELIPE DE MELO LACERDA

VEREADOR

ExcELENTtssÍuo SENHOR PRESIDENTE DA cÂuanR DE VEREADoRES DE

BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

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

requerer a V. Exa. que após a deliberação e a aprovação do plenário, seja

encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

,,Pavimentação asfáltica, implantação de meio-fio e sarjeta e limpeza das vias na

Rua João Paulo tl, Rua Cosme e Damião, Rua São Paulo e Rua Camila Barbosa

no Bairro Santo Antônio, nesta cidade de Barreiras".

Justificativa

A pavimentação asfáltica da referida rua se faz necessário, os moradores sofrem

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

estiagem, ocasionando problemas de saúde e também prejudica a trafegabilidade.

Outrõ 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.
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Sala das sessões, 01 de Fevereiro de 2021.
; CT:.

i l:..i'i.,ie

JOÃO F PE DE MELO LACERDA
VEREADOR . DEM
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