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ExcELENTíssrnno SENHoR pRESTDENTE DA cÂrvlann DE
VEREADORES DE BARREIRAS-ESTADO DA BAHIA.

O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuições legais e
regimentais, vem requerer a V. Ex" que, apos deliberação e aprovação do
Plenário, seja encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Barreiras a
seguinte lndicação:

"srNALIzaçÃo HoRTzoNTAL E vERTTcAL DA Rua loÃo cÂNDIDo DE
oLIVETRA, BATRRo sÃo peoRo, NESTr ruuurcÍpro DE BARREIRAS-SA".

JUSTIFICATIVA

Em atendimento as reivindicaçÕes dos moradores e pessoas que transitam a

referida rua, venho solicitar a sinalização horizontal e vertical, que se faz

necessária, haja vista que foi realizado a Requalificação Asfáltica recentemente.

Medida que oferecerá segurança aos motoristas e pedestres.

Pelo exposto, gostaria de solicitar ao Executivo Municipal o pronto atendimento

e também aos Nobres Pares a aprovação da presente, indicação.

Sala das Sessões, em 16 de agosto de 2022

YURE SILVA CUNHA
VEREADOR - MDB
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excelerutíssruo SENHoR pRESTDENTE DA cÂnttlna DE
VEREADORES DE BARREIRAS.ESTADO DA BAHIA.

O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuições legais e
regimentais, vem requerer a V. Ex" que, após deliberação e aprovação do
Plenário, seja encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Barreiras a
seguinte lndicação:

"srnelrzaçÃo HoRTzoNTAL E VERTTCAL DA RUA SANTA cusroDtA,
BATRRo BARRETRTNHAS, NESTE naurutcípro DE BARRETRAS-SA".

JUSTIFICATIVA

Em atendimento as reivindicações dos moradores e pessoas que transitam a

referida rua, venho solicitar a sinalização horizontal e vertical, que se faz

necessária, haja vista que foi realizado a Requalificação AsÍáltica recentemente.

Medida que oferecerá seguranÇa aos motoristas e pedestres.

Pelo exposto, gostaria de solicitar ao Executivo Municipal o pronto atendimento

e também aos Nobres Pares a aprovação da presente, indicação.

Sala das em 16 de agosto de 2022

YURE RA SILVA CUNHA
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ExcELENTíssrruo SENHoR pRESTDENTE DA cÂruena DE
VEREADORES DE BARRE!RAS.ESTADO DA BAHIA.

O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuições legais e
regimentais, vem requerer a V. Ex" que, após deliberação e aprovação do
Plenário, seja encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Barreiras a
seguinte lndicação:

"rMpr:ANTaÇÃo DE uM posrE DE TLUMTNAÇÃo puBLtcA NA eRAÇA
ASCANIO ALVES DOS SANTOS, NA RUA SENHOR DO BONFIM, BAIRRO
sÃo peoRo, NESTe ruururcÍpro DE BARRETRAS-BA"

..rnôÍâ Municipal de Barrerrôs. u'
Protocolo no--.:íÍf9-

JUSTIFICATIVA

Em atendimento as reivindicaçÕes dos moradores e pessoas que transitam na

referida praça e rua Senhor do Bonfim, venho solicitar a referida implantação,

que se faz necessária, haja vista que uma parte da praça está escura, por falta

de iluminação.

Pelo exposto, gostaria de solicitar ao Executivo Municipal o pronto atendimento

e também aos Nobres Pares a aprovaÇão da presente, indicação.

Sala das SessÕes, em 16 de agosto de 2022

YURE R DA SILVA CUNHA
READOR - MDB
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ExcELENlÍssrnno SENHoR pRESTDENTE DA cÂruene DE
VEREADORES DE BARREIRAS.ESTADO DA BAHIA.

O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuiçÕes legais e
regimentais, vem requerer a V. Ex" que, apos deliberação e aprovação do
Plenário, seja encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Barreiras a
seguinte lndicação:

"REVrrALrzaçÃo DA MURETA DE enoreçÃo Do vtADUTo LocALrzADo
NA BR-13s, pRoxrmo AABB, BATRRo sÃo pEDRo, NESTe murutcipro DE
BARREIRAS-BA".

-urltôtâ Municipal deBarreiras' o'--prãtocoto 
nd -&.3*---'

JUSTIFICATIVA

Em atendimento as reivindicaçÕes dos moradores e pessoas que transitam na

referida via, venho solicitar a sua revitalização, que se faz necessária, haja vista
que a mesma está com a mureta de proteção com uma parte quebrada.

Pelo exposto, gostaria de solicitar ao Executivo Municipal o pronto atendimento

e também aos Nobres Pares a aprovação da presente, indicação.

, em 16 de agosto de 2022

YURE RA SILVA CUNHA
DOR - MDB
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