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A Vereadora IZABEL ROSA DE OLIVEIRA DOS SANTOS, no uso de suas
atribuiçÕes legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência solicitar,
após deliberação e aprovação do Plenário, seja encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito
de Barreiras João Barbosa de Souza Sobrinho (Zito Barbosa), a seguinte
indicação:

o Que seja construído quebra-molas e faixa de pedestres na
Rua Deputado Amaral Neto, Bairro Jardim Ouro
Branco, neste Município.

JUSTIFICATIVA

A presente indicaçáo visa atender aos pedidos realizados pelos moradores
daquele bairro; a referida Rua tem um fluxo intenso de automóveis, motos, que

passam em velocidade, não respeitando os pedestres, ressaltando que existe uma

Escolinha do município, aumentando ainda mais a necessidade da construção do
quebra-molas e faixa de pedestres, como também prevenindo de
acidentes.

Portanto, visando atender os
aos nobres Edis, e providencias do

anseios de nossa população, solicito
Poder Executivo Municipal.

Barreiras, 26 dejunho de 2019.
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A Vereadora IZABEL ROSA DE OLIVEIRA DOS SANTOS, no uso de suas
atribuiçÕes legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência solicitar,
após deliberação e aprovação do Plenário, seja encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito
de Barreiras João Barbosa de Souza Sobrinho (Zito Barbosa), a seguinte
indicação:

. Que seja construído quebra-molas e faixa de pedestres na
Rua Deputado Amaral Neto, Bairro Jardim Ouro
Branco, neste Município.

JUSTIFICATIVA

A presente indicação visa atender aos pedidos realizados pelos moradores
daquele bairro; a referida Rua tem um fluxo intenso de automóveis, motos, que
passam em velocidade, não respeitando os pedestres, ressaltando que existe uma

Escolinha do município, aumentando ainda mais a necessidade da construção do
quebra-molas e faixa de pedestres, como também prevenindo de

acidentes.
Portanto, visando atender os anseios de nossa população, solicito

aos nobres Edis, e providencias do Poder Executivo Municipal.
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Barreiras, 26 de junho de 2019.
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