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EXCELENTíSsIwIO SENHOR PRESIDENTE DA CÂfUlnR DE VEREADORES

DE BARREIRAS . ESTADO DA BAHIA

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 imptantação de semáforo na Rua Nossa senhora da conceição'

(conhecida como Rua convisa), cruzamento Gom a Avenida Jose

Bonifácio, na esquina da UPA (Unidade de Pronto Atendimento)' nesta

cidade.

JUSTIFICATIVA

A indicação a cima mencionada e de extrema áàriãà

fluxo de pessoas, carros e motos que por ali trafegaqífjl:f:l,T::lt:^I§::
ilaã;: ffi;;&imos ao ambiente hoipitatar (upá), e no rererido localjá houÜe

varias acidentes graves envolvendo condutores de moto e carro'

Pelo exposto, gostaria de solicitar ao Executivo Municipal o pronto atendimento e

taÁUeni aos Nãbres pares a aprovação da presente indicação.

essões em 05 de Agosto de2021'

Hipólíto dos

HIPOLITO DO§ DE DEUS

VEREADOR. MDB. i" SCCRETARTO
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ExcELENTíSsllvtO SENHOR PRESIDENTE DA CÂmAne DE VEREADORES

DE BARREIRAS . ESTADO DA BAHIA

rnorcaÇÃo

\
\

O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuiçÕes legais

vem requerer a v. Exo que após análise e aprovação do

encaminhado ao Exmo. Sro. Prefeito a seguinte indicação:

A IMnLANTAçÃO DE UM RESTAURANTE POPULAR, NESTA CIDADE. -

JUSTIFICATIVA

A indicação a cima mencionada e de extrema importâ\
e esse beneficio será voltado principalmente para os

renda, idosos, estudantes, desempregados, e pessoas que se

situações de ruas ou vulnerabilidade alimentar, além de permitir que os menos

favorêcidos economicamente tenha acesso as refeições variadas e nutritivas,

reduzindo assim os riscos à saúde ocasionada pela alimentação inadequada.

pelo exposto, gostaria de solicitar ao Executivo Municipal o pronto atendimento e

tambem aos Nobres Pares a aprovação da presente indicação.

em 05 de Agosto de 2021.
Hioclito dos

'Vrce - Prt
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EXCELENTÍSSIrrIO SENHOR PRESIDENTE DA CÂnAARe DE VEREADORES

DE BARREIRAS - ESTADO DA BAHIA

O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuiçÕes legais e regimentais,

vem requerer a V. Et' que após análise e aprovação do plenário seja

encaminhado ao Exmo. Sro. Prefeito a seguinte indicação:

Que seia feita a extensão de rede elétrica na Rua São Felipe, no g1i,t"Tg-.. ,
Vila Nova, nesta cidade.

JUSTIFICATIVA

Este é um pedido dos moradores locais, tendo em

escuro, causando insegurança ao cidadão.

A iluminação publica é essencial à qualidade de vida em comunidades

organizadas, atuando como instrumento de cidadania, e esta diretamente

ligada à segurança publica, prevenindo a criminalidade no local e
oportunizando methores condiçÕes de trafegabilidade, principalmente de

pedestres.

Na certeza de contar com vosso pronto atendimento, desde já agradeço e

renovos votos de elevada estima e consideragão.

Sessões em 10 de Agosto de 2021.

Passos de Deus
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EXCELENTÍsSIrUo SENHoR PRESIDENTE DA cÂnaRnn DE vEREADoRES

DE BARREIRAS - ESTADO DA BAHIA

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

vem requerer a V. Et' que após análise e aprovação do plenário seja

encaminhado ao Exmo. Sf. Prefeito a seguinte indicação:

Que seja feita a extensão de rede elétrica na Rua Jatobá, no05, enfrente

a Praça no Loteamento Mimoso, nesta cidade.

JUSTIFICATIVA

Este é um pedido dos moradores locais, tendo em

escuro, causando insegurança ao cidadão.

A iluminação publica é essencial à qualidade de vida em comunidades

organizadas, atuando como instrumento de cidadania, e esta diretamente

ligada à segurança publica, prevenindo a criminalidade no local e
oportunizando melhores condições de trafegabilidade, principalmente de

pedestres.

Na certeza de contar com vosso pronto atendimento, desde já agradeço e

renovos votos de elevada estima e consideração.

Sessões em 10 deAgosto de2021.
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