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tttolcaÇÃo

O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuiçÕes legais e regimentais
conforme dita o artigo 195 do Regimento lnterno desta casa, vem requerer a

Vossa Excelência que após análise e aprovação do plenário seja encaminhada
ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

"solicitamos a Prefeitura de Barreiras a construção de uma rampa de
acesso. conforme as normas ABNT ao lado da parada de ônibus em frente
ao Suoermercado Assai."

JUSTIFICATIVA

Procurados por pessoas com deficiências, fomos informados que não existe até
o momento rampas de acesso que liga ao novo supermercado, dificultando o
acesso aos usuários das referidas rampas. Nesse sentido, contamos com o
apoio dos nobres colegas para aprovação desta indicação.

Sala das SessÕes, em 03 de Fevereiro de 2022.

--=t=9E9
Sileno Ae Cerqueira Bispo dos Santos

Vereador Psd

Â?ili n a tu ra A o F u n ci " n á r

;ffi*ffi#
:",':.:..-rurL:./t''"\;YQi

-àrnara MuniciPa
Protoeoio

Avenida Clériston Andrade, 1.353 - Baino São Miguel -Tel: (77) 3611-9600 I (77) 36ll-9628
Ilome Page: www. camaradebaneiras.ba. gov.br - Ouvidoria: 0800-075-8 I 0 I



CemlarcL Jvturtícíyaf le Barreíras tsA
CNPJ: 16.25 6.893 /0001 -70

ExcELENTÍSsrvlO SENHoR PRESIDENTE DA cÂruanl MUNIcIPAL DE

VEREADORES DE BARREIRAS . BAHIA.

rnorceÇÃo

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

conforme dita o artigo 195 do Regimento lnterno desta casa, vem requerer a

Vossa Excelência que após análise e aprovação do plenário seja encaminhada
ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

"solicitamos a Prefeitura de Barreiras a contrataCão da EmDresa
responsável pela construcão dos bueiros inteligentes. sistema criado para

mulo de I

JUSTIFICATIVA

Uma ideia simples adotada por alguns municípios que ajudar evita alagamentos
evitando que sujeiras e dejetos caiam na rede pluvial. Os bueiros inteligentes
são utilizados desde 2018 criando uma barreira ecológica em preservação do
meio ambiente. Nesse sentido, contamos com o apoio dos nobres colegas para
aprovação desta indicação.

Sala das Sessões, em 02 de Fevereiro de 2022.
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O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuiçÕes legais e regimentais

conforme dita o artigo 195 do Regimento lnterno desta casa, vem requerer a
Vossa Excelência que após análise e aprovação do plenário seja encaminhada
ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

"Solicita
empresa que administra a br 242 para que seia instalado reduÍores de
velocidade com sinalização semafórica e faixa de Pedestre em frente ao
supermercado Assai.

JUSTIFICATIVA

A segurança no transito é garantia de vida, com o fluxo de pedestre crescente
em virtude da instalação da empresa ASSAI, pensando na segurança e bem
estar dos transeuntes a instalação de redutores e sinalização semafórica trará
segurança a todos que por ela trafegam. Nesse sentido, contamos com o apoio
dos nobres colegas para aprovação desta indicação.

Sala das Sessões, em 02 de Fevereiro de 2022.
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