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JOAO FELIPE DE MELO LACERDA

VEREADOR

ExcELENTtssÍtuo SENHoR pRESTDENTE DA cÂwTRRR 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:

"REQUALIF|CAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA SAFTRA
LOTEAMENTO PARQUE DA CIDADE, NESTE MUNICíPIO'"

NO

Justificativa

A requalificação asfáltica da referida rua se faz necessá
constantemente com a lama no período das águas e com
prejudicando a trafegabilidade dos veículos e dos pedestres. Outro motivo é
a infraestrutura da nossa cidade, oferecer melhores condições de vida para
população, e também contribuir para o desenvolvimento econômico e social do local.

Sala das sessões, 21 de Setembro de2021.
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JOAO FELIPE DE MELO LACERDA

VEREADOR

ExcELENTtssíwto SENHoR PRESIDENTE DA cÂmena 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:

,,SoLlctTO em cnnÁTER DE uRCÊlcle A IMPLANTaçÃO DE REDUTOR DE

VELOCTDADE (OUEBRA-MOLAS) NA RUA SAFIRA, NO LOTEAMENTO, NESTE

wlutttcÍplo DE BARREIRAS".

Justificativa

O pedido se justifica pelo fato dos veículos automotores

colisões e atropelamentos aos veículos e transeuntes que por ali circulam diariamente.

Visto que, muitos caminhões pipa que retiram água do rio transitam nessa via em alta

velocidade, trazendo riscos aos moradores que por ali transitam diariamente.

Sala das sessões, 21 de Setembro de2021.

LIPE DE MELO LACERDA
VEREADOR . DEM

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

de

,rr-â lvlU



Cantara Tvlurtícryof ú Barreíras tsA
:

CNPJ: 16.256.893/000 1 -70

JOAO FELIPE DE MELO LACERDA

VEREADOR

EXcELENTISSíwIO SENHOR PRESIDENTE DA CÂruRnR 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:

"Pavimentação asfáltica e imptantação de meio fio e sarjeta em

toda a extensão das Ruas Hercílio Nery de Oliveira e Rua

Esperança e demais ruas adjacentes, no Bairro sandra Regina,

nesta cidade de Barreiras".
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