
Camilra Jvlurtícíyaf [e Barreíras tsA
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excrterurísslMo SENHoR pREsTDENTE DA cÂruene MUNtcrpAL DE vEREADoREs DE

BARREIRAS-BA

VALDIMIRO IOSÉ OOS SANTOS FILHO, vereador, no uso de suas atribuíções legais e
regimentais, vem requerer a Vossa Excelência que, após deliberação e aprovação do plenário,
seja encaminhada ao Exceleníssimo prefeito desse município a seguinte indicação:

solicito: tttlct-usÃo Dos FEsrEJos (NovENÁnro e FEsrA) EM HoNRA a sÃo seeesrtÃo -
PADROEIRO DE BARREIRINHAS, NO CALENDÁNIO OO IvIuIuIcÍpIo. DE 11 A 19 DE JANEIRo
NOVENAS E O DIA 20 DE JANEIRO DIA DO SANTO PADROEIRO, SEJA UM DIA Og RrrIgXÃO,
coNsrANDo rnMeÉM No cAtENDÁRto nnuucrpAL.

JUSTIFICATIVA

Essa indicação visa incorporar no calendário do município de Barreiras, o período fesüvo
voltado a reflexões sobre a vida de São Sebasüão, Santo padroeiro de Barreirinhas, no
calendário das datas comemorativas do município, que corresponde entre os dias 11 a 19 de
janeiro (novenário) e o dia 20, data em gue se comemora o dia desse importante santo da
igreja católica.

Os festejos de São Sebastião vêm crescendo a cada ano, reunindo centenas de fiéis de toda
Diocese de Barreiras, e, também de outros estados gue se deslocam para prestigiar esse
importante evento em nossa cidade, demonstrando sua devoção e fé ao santo, que no dia da
celebração solene, 20 de janeíro, chega reunir mais de seis míl fiéis. Diante a dimensão que se
tomou, tendendo a crescer ainda mais, considero justa a inclusão desse festejo voltado a fé
cristã, no calendário festivo do município.

São Sebastião foi um mártir dos primeiros séculos da igreja
renegar sua fé em Cristo.
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Camzüra frtuytícíyaf le Barreíras BA
CNPJ: 16.25 6.893 /0001 -70

exceleruríssrMo SENHoR pRESTDENTE DA cÂrueRR MUNrctpAt DE vEREADoRES DE

BARREIRAS.BA

O vereador VALDIMIRO tOSÉ OOS SANTOS FILHO, 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 desse município a seguinte indicação:

SOIiCitO: IMPTANTAçÃO OT REDUTORES DE VELOCIDADE TIPO qUEBRA MOLAS E FAIXA DE

PEDESTRES, NA RUA IOSÉ gOIIITÁCIO, BAIRRO SÃO TVIICUEL, NAS PROXTMIDADES DO

supERMERcADo BoA vlsrA NEssE lvrulrlcípto.

JUSTIFICATIVA

Apresento aos nobres e ilustres colegas a presente indicação, para vossas apreciações,
requerendo que seja feita a citada OBRA, a fim de oferecermos aos transeuntes, sobretudo
aos moradores do bairro, melhor segurança no trânsito que é muito movimentado durante
todo dia, dificultando a passagem dos pedestres. Relatos de acidentes são constantes nesse
trecho, provocado por condutores desatentos e por vezes acima da velocidade permiüda na
via.

Sala de de 2022

VALDIMIRO

Vereador - (rSS
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Camzürcl fulurtícíyaf {e tsarreíras tsA
CNPJ: 16.25 6.893 /0001 -70

excelerurÍsstMo SENHoR pREStDENTE DA cÂruene MUNrcrpAr DE vEREADoRES DE

BARREIRAS.BA

O vereador VALDIMTRO IOSÉ oOS SANTOS FILHO, no uso de suas atribuições legais e
regimentaís, vem reguerer a Vossa Excelência que, após deliberação e aprovação do plenário,

seja encaminhada ao Excelentíssimo prefeito desse município a seguinte indicação:

solicito: REQUAUFTcaçÃo oo rRÂrustro No BAtRRo sÃo MTGUEL NEssE ruuulcípto.

JUSTIFICATIVA

Apresento aos nobres e ilustres colegas a presente indicação, para vossas apreciações,

requerendo que seja feita a citada OBRA, a fim de oferecermos aos transeuntes, sobretudo
aos moradores do bairro, melhor segurança no trânsito que é muito movimentado durante
todo dia, dificultando a passagem dos pedestres. Relatos de acidentes tipo colisão e

atropelamento, são constantes, inclusive com vítimas fatais. A requalificação com

implantação de semáforos, placas indicativas, faixas de pedestres e quebra-molas, diminuirá
muito o índice de acidentes.

Sala de de abril de 2022

SANTOS FILHO

PODEMOS
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