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ExcELENTÍssriuo sENHoR pRESTDENTE DA cÂruana DE vEREADoRES
DE BARREIRAS- ESTADO DA BAHIA.

A Vereadora abaixo-assinada, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem
solicitar V. EX. que após deliberação e aprovação do Plenário, se.fa encaminhada ao

Exmo. Prefeito Municipal de Barreiras a seguinte indicação.

IMPLANTAÇÃO DE REDUTOR DE VELOCTDADE (FAIXA DE PEDESTRE)
EM FRENTE A ESCOLA PIPOQUINHA, LOCALIZADA NA RT]A IPIRANGA
No294 BAIRRO VILA REGINA NESTA CIDADE. 
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Justificativa

Tal solicitação faz-se necessária por não existir nenhuma faixa de pedestres nas

proximidades da escola, colocando em risco os pedestres principalmente estudantes que
por ali trafegam. Para comodidade e segurança dos moradores daquela localidade, visa
evitar acidentes e proporcionar melhorias no tráfego na região central, especialmente
nessa localidade, onde tem constante movimentação de veículos. Na atual situação em
que encontra,hâ grande chance de ocorrência de acidentes envolvendo os moradores.

Agosto de 2021

Maria Das Graças íito Santo
Veread
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ala das Sessões
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EXCELENTÍSSruO SENHOR PRESIDENTE DA CÂuan,l DE VEREADORES

DE BARREIRAS.BAHIA

A vereadora Maria das Graças Melo, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vetn

requerer a Vossa Excelência que, após deliberação e aprovação do Plenário, seja

encaminhada ao Exmo Sr. Prefeito Municipal a seguinte Indicação:

SOLICITO A RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO COM
RECAPEAMENTO NA RUA IPIRANGA, RUA DA ESCOLA

PIPOQUINHA LOCALIZADA DO BAIRRO VILA REGINA NESTA
CIDADE, VISTO QUE FOI REALIZADO UM REPARO EM PARTE DA

RUA, MAS NAO FOI CONCLUIDO.

JUSTIFICATIVA:
i-rYi13l11r';5i1'

Esta rua está com sua pavimentação asfáltica, em pessimas condições quase intransitáveis.

sendo uma rua de muito movimento. O Recapeamento da Rua citada trará grandes

beneficios para os moradores da mesma e para os pais e alunos da Pipoquinha que está

localizada nesta rua. Os mesmos relatam que há tempos vem enfrentando transtornos para

se locomoverem tanto a pés ou com automóveis, pois os grandes números de buracos têm

dificultado o trânsito podendo causar a ocorrência de acidentes. Com esta mellroria estaria

o executivo municipal atendendo a reivindicação da população. principalmente dos

moradores desse bairro.

Tal solicitação se faz justo, sem o asfaltamento de qualidade o local gera rnuita poeira rta

época da seca e lama em epoca de chuva, trazendo nruitos transtontos principalrnettte aos

moradores da região.

das Sessões 03 de Agosto de 2021

Das Graças Santo
V ereado DEM
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ExCELENTÍsstvto SENHoR pRESIDENTE DA cÂua,na DE vEREADoRES
DE BARREIRAS- ESTADO DA BAHIA.

A Vereadora abaixo-assinada, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem

solicitar V. EX. que após deliberação e aprovação do Plenário. seja encaminhada ao

Exmo. Prefeito Municipal de Barreiras a seguinte indicação.

IMPLANTAÇÃO DE DOIS REDUTORES DE VELOCIDADE (FAIXA DE
PEDESTRE E QUEBRA.MOLAS) NAS PROXIMIDADES DO CRUZAMENTO
DA RUA BARÃO DE COTEGIPE COM A RUA IPIRANGA QUE DAR ACESSO
A ESCOLA PIPOQUINHA NO BAIRRO VILA REGINA NESTA CIDADE.

JustiÍicativa

Para comodidade e segurança dos moradores daquela localidade, visa evitar acidentes e

proporcionar melhorias no tráfego na região central, especialmente nessa localidade, onde

tem constante movimentação de veículos, e devido a alta velocidade dos condutores de

veículos Na atual situação em que encontra, há grande chance de ocorrência de acidentes

envolvendo os que por ali transitam.

Sala das Sessões 03 de Agosto de 2021

Maria Das Graças rito Santo
Vereadó DIrM
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EXCELENT|SSITuO SENHOR PRESIDENTE DA CÂuene DE VEREADORES DE

BARREIRAS-BAH!4.

A vereadora Maria das Graças Meto, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

vem requerer a Vossa Excelência que, apos deliberação e aprovação do Plenário, seja

encaminhada ao Exmo sr. Prefeito Municipal a seguinte lndicação:

"solicito em caráter de urgência à construção de um ponto de

transporte coletivo com abrigo, cobertura e placa identificadora em

frente ao /NSS, neste municíPio".
CSSI!.O trtr,#, d

JUSTIFICATIVA:

seja construído um ponto de transporte coletivo com

aOrigo e iobertura em frente ào INSS de Barreiras, para melhor atender aos segurados

Oo lúSS e a população que sempre busca atendimento na mesma, o ponto de Ônibus

facilitara o acesso aos idosos, cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida

que buscam atendimento junto ao INSS, faz se justo e necessário oferecer melhorias

aos mesmos, e assim proceder com o que aqui se pede garantindo uma boa qualidade

de vida aos nossos muníciPes.

A fim de melhorar o atendimento do serviço fornecido a nossa população, pedimos em

caráter de urgência ao Executivo através da Secretaria de Trânsito e Transportes, bem

como, a Empiesa de Transporte, que atendam a solicitação da nossa população'

Ante o exposto, vimos solicitar aquiescência dos nobres pares em apoiar esta nossa

reivindicação.

Sala das Sessões" em 3l de Agosto de 2021 .

Maria Das G rito Santo
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ExCELENTÍssruo SENHoR PRESIDENTE DA cÂnaane DE vEREADoRES

DE BARREIRAS.BAHIA

A vereadora Maria das Graças Melo, no uso de suas atribuições legais e regimentais"

vem requerer a Vossa Excelência que. ap(ls deliberaçã<) e aprovação do I)lcnário. sc.ia

encaminhada ao Exmo Sr. Prefeito Municipal a seguinte Indicação:

,,solicito com urgência, a pintura e recupcração das faixas de pedestres em frente e

ao lado da Faculdade Dom Pedro no Centro de Barreiras, e implantação de placas

de sinalização conforme legislação para indicar as faixas de pedestres existentes no

local."
dia:.
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JUSTIFICATIVA: Assinatura dc =unc

ali transitam, solicitamos a recuperação das faixas de pedestres e implantação de placas de

sinalização indicando as faixas de pedestres nas proxitnidades da Factrldadc [)olll Pedro ctll

Barreiras.

Por se tratar de um pedido da população que por ali transita inclusive os próprios funcionários e

estudantes da Faculdade, solicito atendimento urgente nesta indicação.

Sala das Sessões, em J I de Agosto de 2021.

Maria »u" eruçu"dfr trCÍ.spírito santo

vereaafia- DEM
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ExcELENTÍssruo sENHoR pRESIDENTE DA cÂuana DE vEREADoRES
DE BARREIRAS.BAHIA

A vereadora Maria das Graças Melo, no uso de suas atribuições legais e regimentais"

vem requerer a Vossa Excelência que, após deliberação e aprovação do Plenário, seja

encaminhada ao Exmo Sr. Prefeito Municipal a seguinte Indicação:

"Indico ao Prefeito Municipal a necessidade de construir uma cohertura no pátio e

estacionamento da UPA em nossâ cidade, para melhor atender a população,

A.nro
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JUSTIFICATIVA:

Essa Indicação se dar dev solicitações da população e para atender aos anseios dos rnesnros.

Essa cobertura no pátio e estacionamento da UPA em nossa cidade trará benetícios a própria

unidade de saúde, pois a mesma possui um pequeno espaÇo de recepção e espera, sendo assim

muitos pacientes e acompanhantes acabarn tendo que aguardar atendimento do lado de fora da

unidade, expostos ao Sol ou chuva.

Por se tratar de um pedido da população, pacientes e funcionários solicito atendimento urgente

nesta indicação.

Sala das Sessões, em 3 1 de Agosto de 2021.

l#ffi,ffiienres e runcionários"'

Maria Das Graças ffi**irito Santo

vereador#- DEM
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