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ExcELENTísslrrlo SENHoR pRESTDENTE DA cÂrtaann DE vEREADoRES DE
BARREIRAS-ESTADO DA BAHIA

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

requerer a V. Ex.a que, após deliberação e aprovação do Plenário, seja encaminhada ao

Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte lndicação:

"Solicita que seja fechado o trecho da ABA ao Mucambo nos fins de semana,

ficando meia pista para a prática de esporte".

JUSTIFICATIVA

Em atendimento a reivindicação dos adeptos do esporte em nossa cidade, solicitamos

intervenções no trecho que liga a ABA ao Mucambo, disponibilizando meia pista sábado e

domingo para a prática do esporte, visto que esse trecho tem um alto índice de esportistas

que já percorrem esse trajeto diariamente. E aos finaís de semana teriam mais

tranquilidade para praticar esporte evitando acidentes.

Por se tratar de uma questão saúde e lazer para a nossa população, solicito aos nobres

pares a aprovação da presente indicação e o seu atendimento.

Sala das Sessões, em 08 de setembro de 2021.

E CASTRO

Avenida Clériston Andrade, 1.353 - Baino São Miguel - Tel: (77) 3611-9600 - Fone/Fax: (77) 36ll-9628
Home Page: www.camaradebaneiras.ba. gov.br Ouüdoria: 0800-075-8101

i,:lr*v



Cantnra Jvturtbyof ú Barreíras BA
:

CNPJ: 16.256.893 /000 l-7 O

ExcELENTÍsslrrlo SENHoR PRESTDENTE DA cÂuaM DE VEREADoRES DE

BARREIRAS.ESTADO DA BAHIA

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

requerer a V. Ex.a que, após deliberação e aprovação do Plenário, seja encaminhada ao

Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte lndicação:

"lnstalação de doÍs pontos de ônibus para abrigar os passageiros no bairro Jardim

Madri."

Em atendimento a reivindicação dos moradores, após a definição da nova rota do ônibus,

solicitamos a instalação de 02 (dois) pontos de ônibus, (abrigo de passageiros), no bairro

Jardim Madri, nas margens da Marginal Oeste e Avenida Nova América, assim os

passageiros poderão esperar o coletivo com a devida proteção.

Sala das SessÕes, em 10 de setembro de 2021.
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