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ExcELENTÍssrruo SENHoR pRESTDENTE DA cÂruena DE

vEREADoRES Do ntlurutcípto DE BARREIRAS/BA.

A Vereadora abaixo assinado no uso de suas atribuições legais e regimentais,
vem requerer a Vossa Excelência que, apos deliberação e aprovação do
Plenário, seja encaminhada ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal a seguinte
indicação:

..INDIGA QUE SEJA REFEITA A PINTURA
AVENIDA JOSÉ BONIFÁGIO"

DA FAIXA DE PEDESTRES NA

JUSTIFICATIVA

A referente propositura se dá, no intuito de promover a segurança dos

pedestres que transitam na Avenida José Bonifácio onde há um intenso

trafego de veículos. Na avenida anteriormente mencionadas, já existem faixa

de pedestres, porém encontram-se apagadas, assim inviabilizando a travessia

de forma segura, por parte dos pedestres.

-*,i:3ia MuniciPai de Dalreiras'':i--ôroto.oio rd a\l*. . --
LâqlPjLt^*g;a- oe hr't;

ssâo do
Sala das SessÕes, 05 de Setembro de 2022.
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EXCELENTíSSITTAO SENHOR PRESIDENTE DA CÂUENE DE
vEREADoRES Do wlutucípro DE BARRETRAS/BA.

A Vereadora abaixo assinado no uso de suas atribuições legais e regimentaís,
vem requerer a Vossa Excelência que, apos deliberação e aprovação do
Plenário, seja encaminhada ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal a seguinte
indícação:

..INDICA QUE SEJA IMPLANTADA PLACAS
CRUZAMENTO DA RUA CORONEL MAGNO
eoNlrÁcto (pRoxtuo Ao cLUBE ABcD).,,

DE stNAlrzAçÕes No
coM A AVENTDA .losÉ

-,,ílôÍô Munícipal de Barreiras . Br,
Protocoio no úlr Q3

JUSTIFICATIVA

A referente indicação se dá, no intuito de promover a segurança dos pedestres
que transitam naquelas localidades, onde há um intenso trafego de veícutos
viabilizando o trânsito.

Sala das Sessões, 0S de Setembro de 2022.
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ExcELENTísstnao sENHoR pRESTDENTE DA

vEREADoRES Do wtutttcípto DE BARRETRAS/BA.

cÂnaane DE

A Vereadora abaixo-assinado no uso de suas atribuições legais e regimentais,
vem requerer a Vossa Excerência que, apos deliberação e aprovação do
Plenário, seja encaminhada ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal a seguinte
indicação

"lndica que sejam instaladas tomadas elétrica nas barracas do
centro de Abastecimento de Barreiras - cAB (feira tivre)"

Justificativa

A presente indicação destaca a necessidade de efetuar melhorias para

feirantes e usuários, pois sabemos da importância da energia elétrica nos dias

atuais, com as instalaçÕes de tomadas elétricas nas barracas permitiria o uso

de freezer, geladeiras e outros eletrodomésticos trazendo conforto e bem-estar.
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