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ExcELENTíssuvlo SENHoR pRESTDENTE DA

VEREADORES DO IVIUT.IICÍPIO DE BARREIRAS/BA.

cÂruena DE
imara Municipal oe Barretras - b,t,rotocolo no Sqq

Os Vereadores abaixo
regimentais, vem requerer a

aprovação do Plenário, seja
Municipal a seguinte indicação:

oç.in,trrã_áã_riliãi
assinado no uso de suas atribuições legais -ê-

Vossa Excelência que, apos deliberação e
encaminhada ao Excelentíssimo Sr. Prefeito

"lndica que seja feita a requalificação, pavimentação e sinalização
das Ruas: Flor da índia, das Patmeiras / divisa do Bairro Vila
Amorim com o Bairro São Sebastião. (próximo à Escola
Antonio Bento de Freitas)."

Justificativa

Considerando que esta medida contribuirá paru a melhoria da
qualidade de vida dos moradores, solicitamos a requalificaçáo, pavimentação e

sinalização das Ruas: Flor da índia, das Palmeiras / divisa do Bairro
Vila Amorim com o Bairro São Sebastião, (próximo à Escola Antonio
Bento de Freitas), tornando nossa cidade mais bonita é harmoniosa.

Vale ressaltar que a referida solicitação é com base na solicitação de
moradores do bairro acima citado, uma vez que a referida rua está cada dia
menos transitável.

Contamos com a sensibilidade do Poder Executivo Municipal, a fim de
que atenda esta solicitação o mais breve possível.

Sala das SessÕes, 15 de fevereiro de 2021.
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CARMELIA GARVALHO DE

SOUZA
Vereadora PP

HELEINA BRAZ DA SILVA
GHAVES

Vereadora PP

ADRIANO STEIN
Vereador PP

YURE RAMON
Vereador MDB

JOÃO FELIPE DE MELO DE LACERDA
Vereador DEM
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ExcELEruríssrvto SENHoR pRESTDENTE DA cÂruena DE

VEREADORES DO MUNTCíplO DE BARRETRAS/BAnara Municipal de-

Protocolo no-j
Em-&/

os vereadores abaixo assinado no uso de suas atribuiçÕes
legais e regimentais, vêm requerer a Vossa Excelência que, apos
deliberação e aprovação do Plenário, seja encaminhada ao
Excelentíssimo sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

Endereçamento Posta! - cEP das Ruas: salvador, Barão
de Grajaú, Chico Mendes, Flor da índia, das palmeiras /
divisa do Bairro vila Amorim com o Bairro são_sebastião.
(próximo à Escola Antonio Bento de Freitas),,

.Àprg
:ii

J ustificativa ""1

Justificamos e consideramos positiva a mudança no C
há pontos da cidade onde isso não aconteceu, sendo causa'de
vários problemas. lnúmeras ruas ficaram faltando e isso tem
prejudicado a entrega de correspondências e as compras que são
feitas pelas pessoas por meio da lnternet, etc. E convém satientar
que esse tipo de compra aumentou bastante em virtude da
pandemia da Covid-19."

Portanto, solicitamos à Prefeitura que desenvolva esforços
junto à direção da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-
EBCT, para que sejam tomadas providências quanto à inclusão do
codigo de Endereçamento Postal, o cEP, nestes e de todos os
logradouros que ficaram faltando, pois há áreas em que essa

essãq Po
t.d,....

looio-br
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mudança não ocorreu, o que tem trazido confusão na entrega de
correspondências e também para que as pessoas informem
corretamente no caso de compras pela lnternet e outros.

Sala das Sessões, 15 de fevereiro de 2021 .
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CARMELIA CARVALHO DE

SOUZA
Vereadora PP

ADRIANO STEIN
Vereador PP

FRANCISCO BEZERRA
SOBR!NHO

Vereador MDB

,uMí*,*
Vereador MDB

JOÃO FELIPE DE MELO DE LACERDA
Vereador DEM
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