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ExcELENTíssrvlo SENHoR pRESTDENTE DA cÂruem DE VEREADoRES
DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

O vereador que abaixo subscreve, 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, JOÃO BARBOSA

DE SOUZA SOBRINHO a seguinte indicação:

i rcil-13[u;3 dc .uããFnã

"opERAçÃO repa-BURACOS COM RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA, NA
RUA BUENOS AYRES, PRÓXMO AO SACOLÃO SABEL, BAIRRO VILA
RICA, NESTE MUNIC|PIO DE BARRETRAS-BA'"

JUSTIFICATIVA

A operação Tapa Buracos com Recomposição Asfáltica na referida rua, é de

suma importância para os moradores que ali residem e transitam pela via, pois

o buraco existente no local está dificultando o tráfego pela rua e aumentando o

risco de acidentes devido ao estado deteriorado que se encontra, causando

transtornos para os motoristas,

Destarte, cumpre destacar a importância desta ação que garantirá qualidade de

vida e oportunizará uma melhor trafegabilidade de veículos e pedestres.

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

e também aos Nobres Pares a aprovação da presente, indicação.

Sessões em, 17 de maio de2021.
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ExcELENTísstrrlo SENHoR pRESTDENTE DA cÂrrlllne DE vEREADoRES
DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

o vereador que abaixo subscreve, 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, JoÃo BARB95A
DE SOUZA SOBRINHO a seguinte indicação: jras - B,

':opERAçÃO rape-BURAcOS COM RECOMPOSLçÃO AsrÁrflcA, NA
AVENTDA EARÃO DO RtO BRANCO, PRÓXMO Á 

-ICNEJA 
UNTVEN-SAT,

BAIRRO VILA FUNCIONÁRIOS, NESTE TVIUruICíPIO DE BARREIRAS.BA".

JUSTIFICATIVA

A operação Tapa Buracos com Recomposição Asfáltica na referida Avenida, é
de suma importância para os moradores que ali residem e transitam pela via,
pois o buraco existente no localestá dificultando o tráfego pela rua e aumentando
o risco de acidentes devido ao estado deteriorado que se encontra, causando
transtornos para os motoristas.

Destarte, cumpre destacar a importância desta ação que garantirá qualidade de
vida e oportunizará uma melhor trafegabilidade de veículos e pedestres.
Pelo exposto, gostaria de solicitar ao Executivo Municipal o pronto atendimento
e também aos Nobres pares a aprovação da presente, indicação.
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Salldas Sessões em, 17 de maio de 2021 .
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EXCELENIíSSIuIO 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 deliberação e aprovação do
plénário, seja encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Barreiras a

seguinte lndicação:

,,REVITALZAçÃO E REFORMA DA PRAçA SÃO lOÃO BATISTA, NESTE

wtutucíplo DE BARREIRAS."

JUSTIFICATIVA

A Revitalização da referida praça é de suma importância, pois se trata de uma

reivindicação dos moradores, visto que proporcionará muitos benefícios para os

munícipes, melhorando a infraestrutura da nossa cidade, oferecendo melhores

condiçÕes de vida e lazer, dando um novo aspecto para uma das principais

paisagens e cartão postal da nossa cidade.

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

e também aos Nobres Pares a aprovação da presente, indicação'

Sala das Sessões, em 25 de maio de2021

YURE *M^SILVA CUNHA
VEREADOR. MDB
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EXcELENTíSSIrUo SENHOR PRESTDENTE DA CÂrUene 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 deliberação e aprovação do

Plónário, seja encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipa! de Barreiras a

seguinte lndicação:

,,REVITALZaçÃO DAS FAIXAS DE PEDESTRES, NA nUl UOÃO CÂNDIDO
DE oLrverm, BAtRRo sÃo peono, EM FRENTE Ao sacolÃo DA
ECONOMIA E MERCADO BOM BIFE, NESTE IVIUI'IIC|PIO DE BARREIRAS."

JUSTIFICATIVA

A Revitalização destas faixas de pedestres, diminuirá os riscos de acidentes e

facilitará a travessia dos pedestres, especialmente crianças e idosos, sendo

medida que busca garantir a segurança de todos que transitam a rua das

Turbinas, pois o fluxo de veículos é intenso nesta localidade, oferecendo risco

aos pedestres.

Pelo exposto, gostaria de solicitar ao Executivo Municipal o pronto atendimento
e também aos Nobres Pares a aprovação da presente, indicação.

Sala das SessÕes, em24 de maio de2021

YURE aaMsrLVA cuN
VEREADOR . MDB
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ExcELENTíssrruo SENHoR pRESTDENTE DA cÂmenn 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 deliberação e aprovação do
Plenário, seja encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Barreiras a
seguinte lndicação:

"REVrrALzaÇÃo DAS FAtxAS DE eEDESTRES, NA RUA DAS TURBINAS,
BAIRRO BARREIRINHAS, EM FRENTE A ESCOLA MUNICIPAL
MTRANDoLTNA RrBEtRo uecÊoo, cAupo DE FUTEBoL soctEw cLUB
vrrA E sENAr, NESTE ruuucÍpto DE BARREIRAS.,,

JUSTIFICATIVA

A Revitalização destas faixas de pedestres, diminuirá os riscos de acidentes e

facilitará a travessia dos pedestres, especialmente crianças e idosos, sendo

medida que busca garantir a segurança de todos que transitam a rua das

Turbinas, pois o fluxo de veículos é intenso nesta localidade, oferecendo risco

aos pedestres.

Pelo exposto, gostaria de solicítar ao Executivo Municipal o pronto atendimento
e também aos Nobres Pares a aprovação da presente, indicação.

Sala das SessÕes, em 24 de maio de 2021

YURE RAM IA SILVA CUN
VEREADOR. MDB
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