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ExcELENTísslrvlO SENHoR PRESIDENTE DA cAMARA MUNIcIPAL DE

VEREADORES DE BARREIRAS - BAHIA.
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O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuições legais e regimentais

conforme dita o artigo 195 do Regimento lnterno desta casa, vem requerer a
Vossa Excelência que após análise e aprovação do plenário seja encaminhada
ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

"solicitamos a Prefeitura de Barreiras a instalacão de Faixa de Pedestre
com sinaiizacão Semafórica na Avenida Antônio Carlos Maqalhães sentido
ao Supermercado Assai"

JUSTIFICATIVA

Tal sinalização se faz necessário tendo em vista o trafego nesse local ter
crescido apos as instalaçÕes do Supermercado Assai, No mesmo local é comum
atropelamentos e acidentes, e um redutor de velocidade e sinalização
semafórica reduziria a velocidade dos automóveis que trafegaria com mais

Segurança. Nesse sentido, contamos com o apoio dos nobres colegas para

aprovação desta indicação.

Sala das SessÕes, em 02 de Fevereiro de 2022.
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ExcELENTiSStwtO SENHOR PRESIDENTE DA CÂuana MUNIcIPAL DE

VEREADORES DE BARREIRAS . BAHIA.

IttolclÇÃo

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

conforme dita o artigo 195 do Regimento lnterno desta casa, vem requerer a

Vossa Excelência qúe apos análise e aprovação do plenário seja encaminhada

ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

JUSTIFICATIVA

Tal sinalização se faz necessário tendo em vista o trafego nesse local ter

crescido apos as instalaçÕes do Supermercado Assai, No mesmo local é comum

atropelamentos e acidentes, e um redutor de velocidade e sinalização

semafórica reduziria a velocidade dos automÓveis que trafegaria com mais

Segurança. Nesse sentido, contamos com o apoio dos nobres colegas para

aprovação desta indicação.

Sala das Sessões, em 02 de Fevereiro de 2022.

sia=-gJÇR
STLENO DE CERQUEIRA BTSPO DOS

Vereador - PSD

Supermercado Assai"

ssã
\,,1,

§r.d
uigt:1 rlo I

irra dc =tr nci^nário

Avenida Clériston Andrade, 1 .353 - Bairro São Miguel - Tel: (77) 361 1-9600 - Fone/Fax: (77) 36II=9628
Home Page: www.camaradebarreiras.ba. gov.br Ouvidoria: 0800-075-81 0 I

,,solicitamos a Errefeitura de Barreiras a instalação de Faila de Pedestre
c@rica na Avenida Cleriston Andrade em frente ao

lrot o lvl

rr iJt



Camftra ivlurtícíyaf [e tsarreíras tsA
CNPJ: 16.256.893 /0001 -70
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O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuiçÕes legais e regimentais
conforme dita o artigo 195 do Regimento lnterno desta casa, vem requerer a
Vossa Excelência que apos análise e aprovação do plenário seja encaminhada
ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

,,

percurso da Br 242 que liqa ao comércio e adiacências as mesmas se
encontram. sem condiÇões de acessibilidade o que dificulta o acesso ao
cadeirante."

JUSTIFICATIVA

Procurados por pessoas com deficiências, fomos informados que existem
rampas em péssimas condições de uso, e outras com elevação que dificulta à
acessibilidade. Nesse sentido, contamos com o apoio dos nobres colegas para
aprovação desta ind icação.

Sala das SessÕes, em 03 de Fevereiro de 2022.
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