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ExcELENTísstruo SENHoR pRESTDENTE DA cÂrueRe DE
VEREADORES DE BARREIRAS.ESTADO DA BAHIA.

o vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuiçÕes Iegais e
regimentais, vem requerer a V. Exa que, após deliberação e aprovação do
Plenário, seja encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Barreiras a
seguinte Indicação:

..IMPLANTNçÃO OC SETrIÁFORO NO CRUZAMENTO DAS RUAS PRTNCESA
TSABEL E ANTBAL ALVES BARBoSA, pnóxtlto vtrA FoRMULA
rANMÁCIA DE MANIPULEçÃO, BAIRRO CENTRO, NESTE IVIUI.IICíPIO DE
BARREIRAS."
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princesa lsabel e

a implantação de semáforo no cruzamento das ruas

Alves Barbosa, próximo Vita Formula farmácia de

, ante o forte fluxo de trânsito no local, e por falta demanipulação, bairro

um semáforo que otimize o fluxo do trânsito tem causado congestionamento no

local.

Dessa forma, a referida implantação diminuirá os riscos de acidentes e facilitará

a travessia dos pedestres, especialmente crianças e idosos, sendo medida que

busca garantir a segurança de todos que transitam a rua das Turbinas, pois o

fluxo de veículos é intenso nesta localidade, oferecendo risco aos pedestres.

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

e também aos Nobres Pares a aprovação da presente, indicação.

Sala em 17 de agosto de2021
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ExcELENlíssrruo SENHoR pRESTDENTE DA cÂruenn DE
VEREADORES DE BARREIRAS.ESTADO DA BAHIA.

o Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuiçÕes legais e
regimentais, vem requerer a V. Exa que, após deliberação e aprovação do
Plenário, seja encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Barreíras a
seguinte lndicação.

,.REVITALZEçÃO DAS FAIXAS DE PEDESTRES, LOCALIZADAS NO
SEMAFORO DO CRUZAMENTO DA AVENIOA UOSÉ EONIrÁCIO E RUA
AROLPO DE ANDRADE, BAIRRO CENTRO, NESTE TTIIUI.IICÍPIO DE
BARREIRAS-BA."

JUSTIFICATIVA

A Revitalizaçáo destas faixas de pedestres diminuirá

facilitará a travessia dos pedestres, especialmente crianças e idosos,

medida que busca garantir a segurança de todos que transitam pelo local, pois

o fluxo de veículos é intenso nesta localidade, oferecendo risco aos 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 17 de agosto de 2021
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