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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:

"Solicitamos ao Poder Executivo para que seja instalada uma faixa de
pedestres em frente à escola Mirandolina Ribeiro Macedo, na rua das
turbinas, no bairro Barreirinhas e redutores de velocidade no perímetro,,

JUSTIFICATIVA

A. solicitação presente se faz da necessidade de mantermos as nossa crianças

e adolescentes em segurança; por se tratar de uma rua de grande tráfego. Nesse

sentido, a faixa e os redutores de velocidades irá garantir a ordem no tráfego de

transeuntes e no trânsito. Desde já, contamos com o apoio dos nobres colegas
para aprovação desta indicação.

Sala das SessÕes, em 15 de fevereiro de 20
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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.

"Solicitamos à Prefeitura de Barreiras a construção de um quebra-molas
na travessa Paulinho Coite entre a rua Teresópolis no Bairro São Miguel."

JUSTIFICATIVA

De acordo com os moradores a frequência de acidentes no local tem provocado
insegurança principalmente por que as vítimas recentes são crianças. Nesse
sentido, contamos com o apoio dos nobres colegas para aprovação desta
indicação.

Sala das SessÕes, em 22 de fevereiro de 2021 .
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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:

"Solicitamos a Prefeitura de Barreiras a obras de recuperação da via
paralela a BR que liga vereda das Iajes ao KM30, subtraindo 3KM."

JUSTIFICATIVA

Tendo em vista que a via encontra-se intransitável e em péssimas condições,
sendo que o estreitamento da mesma dificulta o tráfego causando danos aos
veículos e provocando acidentes. Nesse sentido, contamos com o apoio dos
nobres colegas para aprovação desta indicação.

Ap são do

Sala das SessÕes, em 22 de fevereiro de 2021 .
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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:

"solicitamos a Prefeitura de Barreiras a requalificação asfáltica das
referidas ruas Colômbia e Bolivia no Bairro conjunto habitacional Barreiras
l.

JUSTIFICATIVA

A lndicação deve-se a cobrança dos moradores locais devido os transtornos
provocado pela falta do asfaltamento. Segundo a fala de todos a inviabilidade
de acesso torna -se impossível nos períodos de chuvas. A pavimentação trará
melhoria e qualidade de vidas nesse sentido contamos com o apoio nos nobres
colegas paru a provação desta indicação.

Sala das SessÕes, em 22 de fevereiro de 2021 .
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