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ExcELENTisstuosENHoRPRESIDENTEDAcÂt.lllna
úÊnÉÃoones oÉ BARREIRAS EsrADo DA BAHIA'

DE

A vereadora que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais e

regimentais vem requerer a V. Exa. que após a deliberação e a aprovação do

plenário, seja encaminhada ao Exmo. Sr' Prefeito Municipal' JOÃO BARBOSA

DE SOUZA SOBRINHO a seguinte indicação:

"Restaurar a Pintura da Faixa de Pedestre na

São Pedro, nesÍe município de Barreiras'BAu'

Rua Mário Filho no bairro

ffiú,H:ffilq-d-LJustificativa

Faz-Senecessáriooatendimentodestareivindi

assegurar aos pedestres que ali circulam' e que estão sem a

sinalização, pois a mesma já se encontra apagada, é importante assegurar a

travessia da rua em segurança, e assim, garantirem seu direito de ir e vir como

vislumbra nossa Constituição Federal'

Pelo exposto, solicito ao Executivo Municipal o pronto atendimento e também

aos Nobres Pares a aprovação da presente lndicação'

Sala das SessÕes em, 03 de novembro de 2021' .-arltàía Munici
Pr i,to-Qoio 0o -\-l
e,i'Ub ft.S-/

i5<i1'13[1ry3 de :UltCi^nári:

lvete Maria Carneiro rdi

Vereadora-AVANTE
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EXCELENTÍSSInaO SENHOR PRESIDENTE DA CÂtrlAnA

úÉnmooRES DE BARREIRAS EsrADo DA BAHIA'
DE

A vereadora que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais e

regimentais vem requerer a V. Exa. que após a deliberação e a aprovação do

Plenário, seja encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, JOÃO BARBOSA

DE SOUZA SOBRTNHO a seguinte indicação:

"Construção de um Ponto de Ônibus na Rua Mário Filho, no bairro São

Pedro, prôximo a Caixa D'água, nesÍe município de Barreiras Bahia"'

Justificativa

Os usuários de transporte coletivo precisam de locais adequados para

aguardar a chegada dos ônibus, para tanto, os moradores do bairro

supracitado precisam urgente de um ponto de ônibus coberto' facilitando o

deslocamento desses moradores, entre eles, crianças, gestantes, idosos e

pessoas com limitações.

Pelo exposto, solicito ao Executivo Municipal o pronto atendimento e também

aosNobresParesaaprovaçãodapresentelndicação.

Sala das Sessões em, 03 de novembro de 2021'

,sessãq. Êo
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Carneiro de Sousa
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