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EXCELENTISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA cÂru.q,nA. MUNICIPAL DE

BARREIRAS _ BA

ALCIONE RODRIGUBS DB MACEDO, vereador, no uso de suas atribuições

legais e regimentais, vem requerer a Vossa Excelência que, após deliberação e aprovação

do Plenário, seja encaminhada ao Excelentíssimo Prefeito do Município a seguinte

indicação:

"solicita a reforma dos Banheiros público da feira livre de Barreiras no

pavilhão das roupas."

JUSTIFICATIVA

Trazemos à apreciação dos nobres e ilustres colegas a presente Indicação, a reforma

e indispensável para a higiene daquele estabelecimento Municipal, sabe-se que a

estrutura do mercado oferece todas as condições de frequência e serviços da

população que dele serve, entretanto é de fundamental relevância e providencia da

reforma dos banheiros, que servem não só aos que exercem suas atividades

comerciais, mas ao público que tem acesso à suas dependências.

Sala de Sessões, em l8 de abril de2022'

Àpro_

NE f,ODRIGUES DE MACEDO
Vereador-UNIÃO BRASIL
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EXCELENTISSIMo SENHoR PRESIDENTE DA CÂTUaNa MUNICIPAL DE
BARREIRAS - BA

ALCIONE RODRJGUES DE MACEDO, vereador, no uso de suas atribuições
legais e regimentais, vem requerer a Vossa Excelência que, após deliberação e aprovação

do Plenário, seja encamiúada ao Excelentíssimo Prefeito do Município a seguinte

indicação:

"Solicita a construção de redutores de velocidades (quebra-molas), no
final da Rua Santa Marta. no Bairro Jardim Ouro Branco."

JUSTIFICATIVA

Trazemos à apreciação dos nobres e ilustres colegas a presente Indicação que visa
garantir a segurança aos moradores da Rua Santa Marta no bairro Jardim Ouro
Branco, sabendo da real necessidade dos quebra-molas, pois as crianças por não

terem outro espaço pra lazer acaba usando a via pra pratica de esporte, por esta

razáo há necessidade que sejam feitos os redutores de velocidade, pois a via tem

fluxo muito grande de veículos que transitam em alta velocidade, trazendo risco a
todos.

Sala de Sessões, em l8 de abril de2022.

GUES DE MACEDO
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Vereador-DEM
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