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ExcELENTÍsstlttlo sENHoR PRESTDENTE, oR cÂueRA DE vEREADoRES DE BAR-
REIRAS, ESTADO DA BAHIA

O vereador abaixo assinado, no uso de suas atribuições tegais e regimentais, vem reque- ..;rer a V'Exm' Que, apÓs deliberação e aprovação do plenário, sela encaminhado ao Exm".
Senhor Prefeito Municipal, a seguinte indicação:

"lNDlcA A NECESSIDADE DE INSTAuçÃo DE REDUT9R DE vELoctDADE, NA
RUA SERENA, NO BAIRRO CIDADE NOVA, NESTA CIDADE.'

Justificativa

A colocação de um redutor de velocidade na referida rua, cuja já foi motivo de aci-
dentes' lrá reduzir a velocidade dos veículos, proporcionando maior segurança aos mora-
dores daquela região, tendo em vista que diversas crianças e adotesàentes atravessam
diariamente aquela localidade correndo risco de atropelamento,.devido o ftuxo intensb de
veículos com velocidade acima do permítido.

Sala das SessÕes, em 18 de maÍo de 2021.
-âmara Muní
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ExcELENTÍsslruo 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.Exm. Que, apos deliberação e aprovação do plenário, seja encamínhado ao
Exmo. Senhor Prefeito Municipal, a seguinte indicação:

"coNSTRuçÃo DE CALçADA Ao REDoR DA cREcHE AREoLINA cARDoso
RIBEIRO, LOCALIZADA NO BAIRRO BARREIRAS I."

Justificativa

Solicito a construção de uma calçada de passeio ao redor da Creche Areolina
Cardoso Ribeiro. O local dispÕe de um bom espaço para a construção da calçada,
inclusive já existindo o meio-fio. A obra melh orará o acesso dos morádores, alem de
possibilitar que pessoas com deficiência possam ter mais acessibilidade, além dísso, o
espaço poderá se tornar uma opção para a prática de caminhada e para o lazer das
crianças, que poderão brincar em segurança. Uma vez que a população vem reclamando
do mato alto, aumentando o aparecimento de bichos e insetos, a obra no local vai ajudar
permanecer limpo e seguro e melhorará muito o aspecto do bairro.

Sala das Sessões, em 07 de junho de 2021.
o d,:
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ExcELENTísslvlo SENHoR pRESIDENTE, DA cÂuane DE
VEREADORES DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA.

O veieador abaixo assinado, no uso de suas atribi.rições legais e regimentais,
vem requerer a V.Exm, Que, após deliberação é aprovação do plenário, seja r

encaminhado ao Exmo. senhor Prefeito Municipal, a seguinte indicação:

"coNSTRuçÃo DE UMA ptsrA
ANDRADE, NESTE MUNtcíplo.,,

crcLovrA NA AVENTDA clÉntsroru

:, riioÍô-MU fllCi

Justificativa

E de suma importância a construção de-uma pista de ciclovia, um
espaço destinado especificamente paru a circulação de pessoas utilizando
bicicletas, aumentando a segurança do ciclista. Por se tratar de uma região
populosa, com um intenso fluxo de veículos, com a construção da ciclovia e o
meio fio seria de grande significância ao trânsito, pois, irá fluir melhor
organizando o tráfego de veículos automotivos e ciclistas, evitando acidentes
naquela localidade

Alem de incentivar as pessoas na utilização do espaço, proporcionando
mais segurança e ordem no trânsito. Estimular a população ao uso de
bicicletas é também um benefício ao meio ambiente, pois pode ajudar a reduzir
a emissão de gases poluentes.

Sala das Sessões, em 07 de junho de 2021.
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SILMA ROCTIA ALVES
Vereadora- Republicanos
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