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EXCELENTíSSttrltO SENHOR PRESIDENTE DA CÂrrlllna
VEREADORES DE BARREIRAS ESTADO 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:

,,Colocar um Contêiner na Praça que fica localizada na Rua Mário Filho no

bairro São Pedro, nesÚe município de Barreiras'BAu'

Justificativa

Faz-se necessário o atendimento desta reivindicação para que Se possa

melhorar a qualidade de vida e bem estar dos moradores da localidade. Visto

que o bairro necessita deste contêiner para organizar melhor o lixo dos

moradores, evitando transtornos e mal cheiro pelas ruas.

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

aos Nobres Pares a aprovação da presente Indicação.

Sala das Sessões em, 03 de novembro de 2021. -ámara MuniciP
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ExcELENTísslnao sENHoR pRESTDENTE DA
VEREADORES DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

cÂnttane 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 BARB9SA
DE SOUZA SOBRINHO a seguinte indicação:

"Restaurar a Pintura da Faixa de Pedestre na Rua Paraíso no bairro São
Pedro, nesÍe município de Barreiras-8A,,.

Justificativa

Faz 'se necessário o atendimento desta reivindicação para que se possa

assegurar aos pedestres que ali circulam, e que estão sem a devida

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, 08 de novembro de 2021.
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Vereadora-AVANTE
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ExcELENTísstrrlo sENHoR pREstDENTE DA
VEREADORES DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

cÂruena 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 BARB9SA
DE SOUZA SOBRTNHO a seguinte indicação:

"Redutor de Velocidade (Quebra Mola) na Rua Anísio Teixeira no bairro
São Miguel, neste município de Barreiras-BAu.

Justificativa

Faz - se necessário o atendimento desta reivindicação para que se possa

assegurar aos pedestres que ali círculam, mais segurança e bem estar aos

moradores e estudantes da localidade, visando também segurança de todos
que ali circutam em horário de grande fluxo de veículos e precisam do redutor

de velocidade (quebra mola) para a diminuição da vetocidade dos veículos,

evitando acidentes e trazendo mais segurança.

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

aos Nobres Pares a aprovação da presente lndicação.

Vereadora-AVANTE
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Sala das SessÕes em, 0B de novembro de 2021.
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