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exceunrísslllo SENHoR pREstDENTE DA cÂmlne DE

vEREAooRES Do MUNtcipto oe BARRETRAS/BA.

A Vereadora abaixo assinado no uso de suas atribuiçÕes legais e
regimentais, vem rêquerer a Vossa Excelência que, após deliberação e
aprovação do Plenário, seja encaminhada ao Excelentíssimo Sr. prefeito
Municipal a seguinte indicação:

"lndica que seja feita a

Aflitos."
manutenção da estrada do Cantinho do Sr. dos

Justificativa

O objetivo desta proposição é atender um pedido

dos fiéis que, além de irem caminhando durante a noite no dia da

do Sr. dos Aflitos que acontece todo dia 02 de julho, também têm o costume

de irem às missas que ali acontecem fora deste dia, que é de

comemoração. O santuário hoje é um lugar onde muitas pessoas vão

meditar em busca de paz e assim estarem mais próximos e em maior

sintonia com Deus. Portanto, faz-se necessário o atendimento com

prioridade.

Sala das Sessões,02 de agosto de2Q21.
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CARMELIA CARVALHO DE SOUZA

Vereadora PP
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EXCELENTíSSIIUTO SENHOR PRESIDENTE DA CÂNAENN DE

vEREADoREs Do MuNtcípto DE BARRETRAS/BA.

A Vereadora abaixo assinado no uso de suas atribuiçÕes legais e
regimentais, vem requerer a Vossa Excetência que, após deliberação e
aprovação do Plenário, seja encaminhada ao Excelentíssimo Sr. prefeito
Municipal a seguinte indicação:

"lndica que seja construÍda uma lombada/quebra molas na Rua Duque
de Caxias, Bairro Vila Rica (Rua do Mercado União, ,' 

,,,,,,,"ffi|ó.,

Justificativa I \. ,#S
A presente indicação se faz necessária, tendo em vista

dos moradores da localidade, que reivindicam dois quebra-molas,

rua. Na localidade referida, é intenso o fluxo de automóveis,

bicicletas, portanto, os motoristas não respeitam os pedestres.

Sala das Sessões, 02 de agosto de 2021.
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motos,
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