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ExEcELENTÍsstruo sENHoR pREstDENTe on cÂruRRA 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, após deliberação e aprovação do plenário, seja encaminhada a Exmo. Sr. Prefeito

Municipal a seguinte indicação:

"Que seja feito o seruiço de reposição de lâmpadas queimadas em todo o
percurso da Ponte Ciro Pedrosa, no Bairro Barreirinhas, neste municipio".

JUSTIFICATIVA

A referida reivindicação se dá através da solicitação da população, onde os
mesmos necessitam passar diariamente pela ponte, que se encontra as escuras,
gerando insegurança, e por ser um local que tem um grande fluxo de pessoas, a

mesma deve se manter bem iluminada para melhor segurança daqueles que por

ali passam.
Solicitamos brevidade no atendimento, já que há muito tempo sofrem com

a falta da realização deste serviço.

Sala das sessÕes, 17 de Fevereiro de 2021.

a Sobrinho
VEREADOR MDB
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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 a

Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

"Que Seja Feito O Serviço De Pavimentação Com Bloquetes, Ao Lado Esquerdo Do
Frigorifico FRIBARREIRAS, No Boa sorte il, Neste Município.

JUSTIFICATIVA

Esta é uma antiga reivindicação dos moradores desta localidade, pois o
desnível e os buracos vão tomando conta da rua, devido à falta de pavimentação
asfáltica, impossibilitando o trafego de automoveis, motocicletas e dos moradores.

Salientamos ainda que a possiblidade de asfaltamento com bloquetes desta
rua, terminaria com todos esses transtornos, e consequentemente dando melhor
qualidade de vida aos moradores e que a região contempla uma área de comercio
de grande importância a econômica local.

Solicitamos brevidade no atendimento já que a muito tempo sofremos com a
falta da realizaçâo deste serviço.

Sala das sessÕes, 17 de Fevereiro de 2021.
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EXECELENTíSSITUO SENHOR PRESIDENTE OR CÂTVIRRA 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, após deliberação e aprovação do plenário,

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

"Que seja feito a Construção das pistas Laterais da 8R135 (lado esquerdo e
direito) com Ciclovias e Barras de Proteção, que liga os Bairros Vila Amorim,

Bairro Santo Antônio, Arboretos le ll, o Conj. Habitacional São Francisco,
Distrito lndustrial, até o povoado do Boa Sorte Il, já entrada para o Conjunto

Penal de Barreiras, neste Munícipio."

JUSTIFICATIVA

A necessidade em caráter de urgência desta indicação se dá devido ao número

de acidentes que veem ocorrendo na referida BR135 com vítimas fatais, decorrente ao

intenso fluxo do trânsito no local apos a instalação do Anel Viário.

Com o crescimento da região a 8R135 se tornou principal acesso para o Polo

lndustrial da Cidade onde temos grandes Fábricas como o Frigorifico, AmBev, entre

outras, a vinda do Conjunto Penal da região para a área e os bairros bastante populosos

como Arboretos I e ll, e o Conj. Habitacional São Francisco que ficam nas imediaçÕes,

se intensificou a necessidade de ser realizado melhorias na infraestrutura das vias que

dão apoio a BR 135. Dando melhores condiçÕes as nossas fábricas, que estão

presentes no polo industrial e as que tem interesse em ali se estabelecerem. Como

também as viaturas que necessitam em muitos casos realizar transportes com

urgências ao Conjunto Penal, mas não tem uma infraestrutura ern ão do
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deslocamento pelas vias de acesso por falta de uma área de apoio em melhores

condiçÕes.

No local é constante a movimentação intensa, mas o que mais rtos chamam

atenção e a falta de uma área adequada para transitação dos pedestres, ciclistas, etc.

E no sentido de resguardar a segurança e a proteção daqueles que por ali passam

dlariamente, correndo sérios riscos de sofrerem serios acidentes, e devido à gravidade

e riscos que a falta destes serviços causam a segurança publica.

Solicitamos brevidade no atendimento já que há muito tempo sofremos com a

falta da realizaçâo deste serviço.

Sala das sessões, 17 de Fevereiro de 2021.

VEREADOR MDB
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