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ExcELENTÍsstrrllo sENHoR PRESIDENTE DA cÂrunne oe

VEREADORES DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA.

O vereador Francisco Bezerra Sobrinho no uso de suas atribuições legais e

regimentais, vem requerer a V. Ex. que, após deliberação e aprovação do

plenário, seja encaminhada a Exmo. Sr. Prefeito, a seguinte indicação:

"Glue seja feito com urgência a instalação de barras de proteção,

juntamente com as devidas sinalizações na 8R135, que fica nas imediações

dos Bairros Vila Dos Funcionários e Vila Dos Soldados, neste MunicÍpio."

JUSTIFICATIVA

indicação se faz necessário tendo em vista que esse ponto citado,

ocorre acidentes de trânsito devido ao grande fluxo de veículos e a intensa
circulação de pedestres, ciclistas e veículos, sendo que muitas Vezes oS

condutores não tem total conhecimento da região e passam em alta velocidade.
Haja vista que a instalação dessas barras de proteção juntamente com as

sinalizaçÕes vai aumentar a segurança, pois evitará que os veículos corram o
risco de provocar graves acidentes. Salientando que este trecho da 8R135, fica

entre duas avenidas bastante movimentadas e que por ficar nas proximidades

de escolas há um número intenso de estudantes que utilizam da área para se

locomover.
Solicitamos brevidade no atendimento já que há muito tempo sofremos com

a falta da realização desse serviço.

Sala das Sessões, 01 de Dezembro de2021.
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rxcrururÍsslMo sENHoR PREsIDENTT oa cÂuaRA DE vEREADoREs DE BARRETRA',

ESTADO DA BAHIA.

o vereador Francisco Bezerra Sobrinho, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
vem requerer a V. Ex. que, após deliberação e aprovação do plenário, seja encaminhada a

Exmo. Sr. Prefeito a seguinte indicação:

"Que seja instalado com urgência redutores de velocidades e uma Faixa dePedestre nas proximidades da Rotatória da BRí35, que fica na entrada doBairro vila Amorim, oferecendo um_espaço adequadoe seguro pár" quem quer
realizar a travessias entre a 8R135 e as Avenida Barão ão Rio Branco e Av.
Alberto Amorim, neste Município.,,

JUSTIFICATIVA

-- Sabe-se que o bairro Vila Amorim é divido em dois setores, que tem as referidas ruas eBR, como responsável por esta separação do bairro. E esta rodovia federal, ser a 8R135(que possui um dos maiores fluxo de tiansporte do estado da Bahia); . ,inO. tem se amovimentação diária local de veículos de passeio, cargas, ciclistãs, motociclistas eprincipalmente pedestres (sendo principalmente estudantesi, torna a trafegaOitiOade muito
mais intensa.

Também salientamos o fluxo de pedestres que transitam pela área, indo para o principal
centro Hospitalar da região oeste (Hospital do oeste), e para a poiiclínica, gue em sua
maioria são pessoas com deficiências, doentes que necessitam de certà aten'ção durante o
deslocamento; e de pessoas que transita na área devido a região está localizã0" no centro
comercial do bairro.. Esta movimentação diária, torna o locai propicio a gráves acidente,principalmente devido à alta velocidade que vários motoristas passam nã ár"., exigindo
maiores cuidados com a segurança dos transeuntes e atenção durante o p"r.úr.o.
--c9T a instalação dos redutores e da faixa de pedestres entres as referidas ruas e a
8R135, propiciará a diminuição de acidentes e maior segurança entre veículos e pedestres.

Solicitamos brevidade no atendimento já que há mrJto tempo sofremos com a Íalta da
realizaçâo desse serviço.

Sala das sessões, 03 de Dezembro de 2021.

pr

^1

h:tr
{) er1? se cc, ãvüci

'fli','#:'ji'§§ffi[ffi-'
E;;ll§isÀEt§$-
Assinattrra frp =r.1 liglnnfrri(.r

Avenida Clériston Andrade, 1.353 - Bairro São Miguel - Tel: Q7) 3611-9600 I (77) 36ll-9628
Home Page: www.camaradebaneiras.ba.gov.br' Ouvidoria: 0800-075-8101

i:.



Camcar& Jvltwtícíyaf le tsarreíras tsA
CNPJ: 16.25 6.893/0001 -70

excrlerurísslMo sENHoR pREsTDENTe oe cÂnneRA DE vEREADoREs DE
BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA.

O vereador Francisco Bezerra Sobrinho, no uso de suas atribuiçÕes legais e
regimentais, vem requerer a V. Ex. que, apos deliberação e aprovação do plénário, seja

encaminhada a Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

"Sugere ao executivo a disponibilização de dispensadores de álcool gel em todos
,"^: i' i'ü i,,Àii ii e. i r i, ., n u â o%"ortra 

nsportes pú bl icos da ci dade' "

KL{
JUSTIFICATIVA

Visando a preYen§)ão do contágio de diversas doenças infecto contagiosas,
em especial a COVID-19 que vem agravando a questão de saúde púbiica no
País, se faz necessário a disponibilizaçáo de dispensadores de álcool gel em
todos os transportes públicos da cidade. A instalação de dispensadores deálcool
em gel é uma medida simples, barata, eficaz, e atuará, especialmente, no
transporte de passageiros. lsso porque os veículos que executam esse serviço
são locais de alta rotatividade de pessoas, e todas elas estão expostas a um
eventual contágio. A utilização de álcoolem gel pode evitar a contaminação tanto
pelo contato direto quanto pelo contato indireto, uma vez que a contaminação
pode também se dar pelo ar. Sendo assim, o uso do álcool em gel contribui pãra
uma rápida e conveniente desinfecção das mãos, e seu uso deve ser
incorporado à rotina da população.

Pelo exposto, contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação
desta Proposição.

Sala das sessÕes, 07 de Dezembro de 2021.
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