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ExcELENriSSllvtO SENHOR PRESIDENTE, oa cÂmaRA DE VEREADORES

DE BARREIRAS, ESTADq 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:

,'LIMeEZA E TNSTALAçÃO DE POSTES DE ILUMINAçÃO ruA RUA ARTUR

MENDES BAtRRo vlLA RlcA, NESTE MUNIcÍPlo."

Justificativa
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Essa indicação se faz necessária, para que sejam tomadas as

providências cabíveis em relação à referida rua, devido ao acúmulo de mato, que

passam a ser moradia para bichos e insetos. Além disso, os moradores vêm

sofrendo com a ausência de iluminação, diante disso, os numeros de assaltos

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

trafegam no período noturno tornam-se vulneráveis, causando pânico e

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

com aquela rua em perfeita condição de uso e um ambiente satisfatorio para o

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

comunidade.

Ápro.

Sala das SessÕes, em 09 de fevereiro de 2021. dia,:'
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SILMA -ffi{ ALVE;
Vereadora- Republicanos
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ExcELENrisSlruO SENHoR PRESIDENTE, OR CÂTUARA 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, apÓs deliberação e aprovação do plenário' seja

encaminhado ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, a seguinte indicação.

,'tNDtCA A NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DE REDUTOR DE

VELOCIDADE, NA AVENIDA SELVA DE PEDRA, NO BAIRRO ALPHAVILLE'

NESTA C!DADE."
àmara Municipal o€ bôrrêrr o-
Protocolo no ___e2.2ôe,Jl-ÊsEfu;-.r

Justificativa

A colocação de um quebra-molas naquela localidade, cujo a rua já foi

motivo de acidentes, irá reduzir a velocidade dos veículos, proporcionando maior

Segurança aos moradores daquela região, cujo diversas crianças e adolescentes

atravessam diariamente naquela localidade correndo risco de atropelamento'

devido o fluxo intenso de veículos com velocidade acima do permitido'

Apro
«iia:.

Sala das SessÕes, em 10 de fevereiro de 2021' ll0r'
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Vereadora- RePu blicanos
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EXcELENT|SSIwIO SENHOR PRESIDENTE, Ol CÂwtlRA 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 Exmo. senhor Prefeito Municipal, a seguinte indicação:

''INDICA A
VELOCIDADE,
CIDADE.''

NECESS!DADE DE INSTALAÇÃO DE REDUTOR DE

NARUASERRANEGRA,NoBAIRRoVILARICA,NESTA

"âmara 
Municipalde Barrerras - c,

Protocolo no aa*et-lpr@s

Justificativa

A colocação de um quebra-molas naquela localidade, cujo a rua já foi

motivo de acidentes, irá reduzir a velocidade dos veiculos, proporcionando maior

Segurança aos moradores daquela região, cujo diversas crianças e adolescentes

atravessam diariamente naquela localidade correndo risco de atropelamento,

devido o fluxo intenso de veículos com velocidade acima do permitido'

Apro

Sala das SessÕes, em 10 de fevereiro de 2021' "':

srLMA -áBIhLVES
Vereadora- RePublicanos
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EXCELENT|SSIwIO SENHOR PRESIDENTE, Oa CÂURRA 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:

,,INDICA A NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DE REDUTOR DE

VELOCIDADE, NA RUA DUQUE DE CAXIAS, NO BAIRRO VILA RICA' NESTA

CIDADE."

Justificativa
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A colocação de um quebra-molas naquela localidade, cujo a rua já foi

motivo de acidentes, irá reduzir a velocidade dos veículos, proporcionando maior

segurança aos moradores daquela região, cujo diversas crianças e adolescentes

atravessam diariamente naquela localidade correndo risco de atropelamento,

devido o fluxo intenso de veículos com velocidade acima do permitido'

Sala das SessÕes, em 10 de fevereiro de 2021 '

SILMA M^ALVES
Vereadora- RePu blicanos

Apro.
diai.
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