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ExcELENTÍssrruo SENHoR pRESTDENTE DA cÂuene DE vEREADoRES DE
BARREIRAS.ESTADO DA BAHIA

O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuiçÕes legais e regimentais, vem

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

Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte lndicação:

"Realização de Recapeamento Asfáltico na rua Londres, bairro Sanúo Antônio."

JUSTIFICATIVA

Em atendimento a reivindicação dos moradores e transeuntes, solicitamos o recapeamento

asfáltico paru a rua Londres, bairro Santo Antônio, que necessitam, em caráter de

urgência, da execução de serviços de reparos. A falta de manutenção nos últimos anos e o

consequente desgaste do asfalto com o aparecimento de buracos tem dificultado o tráfego

e coloca a população em risco. O problema vem causando acidentes com condutores de

veículos, que são obrigados a desviar das crateras, uma vez que, em alguns trechos, a

situação está muito caotica.

Sala das SessÕes, em 08 de junho de 2021.
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ExcELENTísstruo SENHoR pRESTDENTE DA cÂruane DE vEREADoRES DE
BARREIRAS.ESTADO DA BAHIA

O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem

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

Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte lndicação.

"Solicita implantação de lâmpadas de LED ou melhoria na já existente na Avenida

José Bonifácio."

JUSTIFICATIVA

Em atendimento a reivindicação dos moradores, solicitamos a implantação de lâmpadas de

LED ou melhoria nas já existentes na Avenida José Bonifácio, bairro Centro. De acordo

com os residentes e transeuntes da região, o local encontra-se com pouca iluminação

pública

Sala das SessÕes, em 04 de junho de 2021
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ExcELENTÍssrruo SENHoR pRESIDENTE DA cÂruana DE vEREADoRES DE
BARREIRAS.ESTADO DA BAHIA

O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuiçÕes legais e regimentais, vem

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

Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte lndicação:

"Construção de ciclovia com iluminação na BR 242, da rotatória entrada da Vila Nova

até a rotatória que dá acesso a saída do Anel Viário."

JUSTIFICATIVA

A Presente indicação se faz necessária tendo em vista por motivos de segurança, pois e

uma via de passagem de pedestres, ciclistas e trabalhadores que adentram entre outros o

bairro Vila Nova. Também é uma entrada da cidade, onde pessoas de fora se deparam

com várias rotatorias necessitando assim uma melhor visibilidade.

Sala das Sessões, em 14 de junho de 2021.
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ExcELENTísstruo SENHoR pRESTDENTE DA cÂruana DE vEREADoRES DE
BARREIRAS.ESTADO DA BAHIA

O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuiçÕes legais e regimentais, vem

requerer a V. Ex.a que, apos deliberação e aprovação do Plenário, seja encaminhada ao

Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte lndicação:

"Construção de ciclovia com iluminação na Avenida Gonçalves Chagas Filho, bairro

Mimoso, lateral da Havan, esúa Avenida vai até a Avenida Mandacaru."

JUSTIFICATIVA

Em atendimento a reivindicação dos moradores e transeuntes, solicitamos a construção de

ciclovia com iluminação na Avenida Gonçalves Chagas Filho, bairro Mimoso, lateral da

Havan. Esse espaço será adequado para a prática do ciclismo, bem como implantar

calçadas (Passeio Público) dentro das normas de acessibilidade, especialmente às

pessoas com dificuldades de locomoção. Alem disso, beneficiará questão da segurança,

pois a noite está ocorrendo muitos acidentes.

Sala das Sessões, em 14 de junho de 2021.

.,ir1ôÍô Muntct
Pr

Assinatlra dc truncl'n2r'

do

Avenida CléristonAndrade, 1.353 - Bairro São Miguel -Tel: (77) 36ll-9600 - FoneiFax: (77)3611-9628
Home Page: www.camaradebaneiras.ba.gov.br Ouüdoria: 0800-075-8101



Carnara Jvlurtícryof le Barreíras tsA
CNPJ: I 6.256. 893/0001 -7 O

ExcELENTísstrrlo sENHoR pRESTDENTE DA cÂtulne DE vEREADoRES DE BARREIRAS-

ESTADO DA BAHIA

O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem requerer a V.

Ex." que, apos deliberação e aprovação do Plenário, seja encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito

Municipal a seguinte lndicação:

"solicita ao Poder Executivo que funcionários do IíVSS, representantes comerciais

autônomos sejam inctuídos no grupo prioritário para a vacinação do Covid'19".
,nara Muni

JUSTIFICATIVA
AsSinatpra (ç c1rn6i-ná'

Essa indicação tem o proposito de manter na ordem prioritária de vacinação contra o novo

Coronavírus (Covid-19) os funcionários do INSS, representantes comerciais e autônomos no

Município de Barreiras. A comprovação da identificação dar-se-á por meio de apresentação de

documento funcional oficial, crachá ou certidão expedida por orgão público competente que ateste

a condição de servidor concursado, contratado ou terceirizado, com a respectiva lotação.

Logo, nada mais justo que estes nobres trabalhadores sejam priorizados no processo de

imunização, como forma de reconhecimento do incansável trabalho que desempenham na

sociedade, o que representa uma força de trabalho importante no enfrentamento e combate à

pandemia. Esta medida se mostra necessárra, porquanto este grupo de trabalhadores exerce uma

atividade essencial na comunidade, sobretudo nesse momento de crise sanitária, nos quais os

cuidados com a higiene são extremamente vitais. No entanto, estão desde o início da pandemia

cumprindo com seu dever legal em prol da sociedade.

Sala das SessÕes, em 15 de junho de 2021 .
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ExcELENrisslnao sENHoR pRESTDENTE DA cÂrrleRl DE vEREADoRES DE

BARREIRAS.ESTADO DA BAHIA

O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuiçÕes legais e regimentais, vem

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

Exmo. Sr, Prefeito Municipal a seguinte lndicação:

"Projeto de ituminação na rotatória do Anel Viário localizada na bifurcação que vai

para o Buritis e Angical."

JUSTIFICATIVA

Esta solicitação em nome de todos os moradores das proximidades da rotatória e também

demais pessoas que transitam nesta avenida.

A iluminação vai beneficiar todas as pessoas que por lá passarem, além dos moradores,

ciclistas, motoristas e pedestres. Uma avenida bem iluminada gera segurança, mais

visibilidade ao trânsito no período noturno, trazendo assim qualidade de vida a todos,

valorizando a cidade.

Sala das SessÕes, em 15 de junho de 2021.
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