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ExcELENTísstwlo SENHoR pRESTDENTE DA cÂnaana DE vEREADoRES DE
BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

A vereadora que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais vem
requerer a V. Exã. que após a deliberação e a aprovação do Plenário, seja encaminhada
ao Exmo .Sr. Prefeito Municipal, João Barbosa de Souza Sobrinho a seguinte
indicação:

"REQUAL|FICAçÃO ASFÁLTICA NO BATRRO BARAúNA "

Justificativa

A requalificação asfáltica possibilita qualidade de vida e desenvolvimento aos
espaços urbanos. A carência deste importante componente e o mau
gerenciamento de vias de acesso e passeios tanto por parte dos órgãos
responsáveis quanto pela população causa precariedade.

Com isso indicamos a pavimentação asfáltica no Bairro Baraúna, localizado na
cidade de Barreiras - BA. A realidade dessa comunidade traz a necessidade de
auxiliar na requalificação do ambiente carente de pavimentação e infraestrutura
adequada. A ausência parcíal ou completa deste importante componente do
espaço urbano tende a gerar outras necessidades a essa região, assim como
em áreas semelhantes, onde pode ocorrer o acúmulo de resíduos sólidos devido
a inacessibilidade a estes locais, além de diversos acidentes automobilísticos
devido ao estado precário das ruas deste bairro, agravando a situação de
precariedade.

Pelo exposto, gostaria de solicitar ao Executivo Municipal o pronto atendimento
e também aos nobres pares a aprovação da presente indicação.

Sala das Sessões em, 07 de dezembro de 2021.
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ExcELENTísstwro SENHoR pRESTDENTE DA cÂuene DE vEREADoRES DE
BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

A vereadora que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais vem
requerer a V. Exa. que após a deliberação e a aprovação do Plenário, seja encaminhada
ao Exmo .Sr. Prefeito Municipal, João Barbosa de Souza Sobrinho a seguinte
indicação:

"coNcLusÃo oa PAVTMENTAçÃO ASFÁLTICA NO BATRRO BOA
SORTE"

Justificativa

A pavimentação possibilita qualidade de vida e desenvolvimento aos espaços
urbanos. A carência deste importante componente e o mau gerenciamento de
vias de acesso e passeios tanto por parte dos órgãos responsáveis quanto pela
população causa precariedade.

Com isso indicamos o termino da pavimentação asfáltica no bairro Boa Sorte na
cidade de Barreiras - BA. A realidade dessa comunidade traz a necessidade de
auxiliar na requalificação do ambiente carente de pavimentação e infraestrutura
adequada. A ausência parcial ou completa deste importante componente do
espaço urbano tende a gerar outras necessídades a essa região, assim como
em áreas semelhantes, onde pode ocorrer o acúmulo de resíduos sólidos devido
a inacessibilidade a estes locais, agravando a situação de precariedade.

Pelo exposto, gostaria de solicitar ao Executivo Municipal o pronto atendimento
e também aos nobres pares a aprovação da presente indicação.

Sala das Sessões em, 07 de dezembro de 2021.
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EXCELENTÍSSIwIO SENHOR PRESIDENTE DA CÂuAne DE VEREADORES DE

BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

A vereadora que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais vem

requerer a V. Exa. que após a deliberação e a aprovação do Plenário, seja encaminhada

ao Exmo .Sr. Prefeito Municipal, João Barbosa de Souza Sobrinho a seguinte

indicação:

"INDICAMoS eUE SEJA coNsTRUiOo OUanD-RAl NOS AcESSOS
DOS BATRROS VILA DOS FUNCIONÁRIOS E VILA RICA NA AVENIDA
BARÃO DO RIO BRANCO "

Justificativa

A segurança no trânsito depende de vários fatores. Gentileza e respeito, por

exemiplo, óão essenciais, fora uma infraestrutura de qualidade que também

garanla a proteção de condutores e pedestres nas ruas. Afinal, problemas como

õemáforos queímados, ruas sem asfálto e falta de sinalização podem causar

graves acidentes.

Com isso indicamos a construção de guard-rail (ou guardrail) que nada mais é

do que a mureta feita de metal presente nas margens de ruas e estradas para

proteger os carros, fazendo com que eles parem, evitando quedas e batidas mais

grare-s. Mesmo não evitando 100% dos acidentes, a presença das muretas é de

extrema importância para proteger os motoristas e pedestres.

Pelo exposto, gostaria de solicitar ao Executivo Municipal o pronto atendimento

e também aos nobres pares a aprovação da presente indicação.

Sala das SessÕes em, 13 de dezembro de2021.
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