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EXCELENTISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂrvrana MUNICIPAL DE

BARREIRAS _ BA

ALCIONE RODRIGUES DE MACEDO, vereador, no uso de suas atribuições

legais e regimentais, vem requerer a Vossa Excelência que, após deliberação e aprovação

do Plenário, seja encaminha ao Excelentíssimo Prefeito do Município a seguinte

indicação:

"Solicita a pavimentação asfáltica. meio fio e sarjeta da rua Gildasio

Muniz Barreto. no bairro de Barreirinhas."

JUSTIFICATIVA

Trazemos à apreciação dos nobres e ilustres colegas a presente

Indicação que visa garantir mais segurança e comodidade aos seus

munícipes, em especial aos moradores da rua Gildasio Muniz Barreto,

sabendo da real necessidade da rua ser asfaltada, proporcionando uma

melhor qualidade de vida de seus moradores. ;*:.W: i:WãH
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Sala de Sessões, em de 3l maio de 2021.

Vereador - DEM
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PRESIDENTE DA CÂNNaRa MUNICIPAL DE

ALCIONE RODRIGUES DE MACEDO, vereador, no uso de suas atribuições

legais e regimentais, vem requerer a Vossa Excelência que, após deliberação e aprovação

do Plenário, seja encaminha ao Excelentíssimo Prefeito do MunicÍpio a seguinte

indicação:

da pavime asfalt

Moreira (.MANDACARU). que seja pintada a ciclofaixa e fixada tachas

refletivas."
sessão

JUSTIFICATIVA

Trazemos, à apreciação dos nobres e ilustres colegas a

Indicação que visa garantir melhorias e segurança, pois a çiclofaixa
ciclovia é extremamente benéfica dentro de uma cidade, pois permite que

exista um meio de transporte sustentável, econômico e que ocupa pouco

espaço. Isso é bom para as pessoas que a utilizam e pode ate aludar a

desafogar o trânsito de veículos motorizados, também vale salientar que é

crescente o numero de pessoas que usam esse meio de transporte para pratica

de atividades fisicas, principalmente aos moradores dos bairros Jardim

Vitoria, Cidade Nova e Buritis, sabendo da real necessidade para uma melhor

qualidade de vida de seus moradores.

Sala de Sessões, em 3l de maio de 2021.

Vereador - DEM
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EXcELENTISSIMo sENHoR pRESIDENTE DA cÂuana
BARREIRAS _ BA

ALCIONE RODRIGUES DE MACEDO, vereador, no uso de suas atribuições

legais e regimentais, vem requerer a Vossa Excelência que, após deliberação e aprovação

do Plenário, seja encaminha ao Excelentíssimo Prefeito do Município a seguinte

indicação:

"solicito que seja pintada a ciclofaixa e fixada tachas refletivas na

Av. Jose Gonçalves da Chagas Filho."

JUSTIFICATIVA

Trazemos, à apreciação dos nobres e ilustres colegas a presente

Indicação que visa garantir melhorias e segurança, pois a ciclofaixa ou

ciclovia é extremamente benéfica dentro de uma cidade, pois permite que

exista um meio de transporte sustentável, econômico e que ocupa pouco

espaço. Isso é bom para as pessoas que a utilizam e pode até ajudar a

desafogar o trânsito de veículos motorizados, também vale salientar que é

crescente o número de pessoas que usam esse meio de transporte parapratica

de atividades fisicas, principalmente aos moradores dos bairros Jardim

Vitoria, Cidade Nova e Buritis, sabendo da real necessidade para uma melhor

qualidade de vida de seus moradores.

Sala de Sessões" em 31 de maio de 2021 .

DE MACEDO

Vereador - DEM
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