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EXCELENTíSSITUO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMANA DE VEREADORES DE

BARREIRAS.ESTADO DA BAHIA

o Vereador abaÍxo-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:

"Capina, roçada, limPeza e troca

Fluminense, bairro Flamengo'"

de lâmpadas nas Avenidas Flamengo e Avenida

,tdrô iíunícípaÍde Barrerras - u,

JUSTIFICATIVA

Em atendimento a reivindicação dos moradores, soricitamos a capina, roçada, limpeza e

troca de râmpadas nas Avenidas Framengo e Avenida Fruminense, bairro Flamengo' As

referidas Avenidas encontram-se desprovidas desses serviços, ocasionando transtornos

aos moradores e transeuntes'

Sala das SessÕes, em 17 de março de 2021'
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ExcELENrissrlro 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, após deliberação e aprovação do Plenário, seja encaminhada ao

Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte lndicação:

"Construção de calçadão, ciclovia com área verde e iluminação na Avenida Ahylon

Macedo na altura da rotatoria da SanÍa Luzia até a saída do Anet Viário."

rntêtô Municipal de Earrelras - BH
Protocolo no 56+

JUSTIFICATIVA

Esta indicação tem como objetivo proporcionar mais segurança no trânsito de pedestres e

ciclistas em nosso município, possibilitando atividades físicas de forma segura. Essa

medida melhoraria também o trafego de veículos, uma vez que não é seguro aos

pedestres e ciclistas trafegarem em meio aos carros.

Sala das SessÕes, em22 de março de2021.
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ExcELENrisstnno SENHoR pRESTDENTE DA cÂmann DE vEREADoRES DE
BARREIRAS.ESTADO DA BAHIA

Os Vereadores abaixo-assinados, 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:

"lmplementação de ciclovia/ciclofaixa do Barrocão de baixo ao Mucambo, onde está

sendo feita pavimentação asfáltica."

Protocolo no

JUST!FICATIVA

Em atendimento as solicitaçÕes da população, tendo em vista que essas localidades se

tornaram muito utilizadas paru a prática esportiva, principalmente de ciclistas dazona urbana

e da zona rural.

Sala das Sessões, em 23 de março de 2021.
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ExcELENTÍssrvro SENHoR pRESTDENTE DA cÂmaRe 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:

"Solicitação de um redutor de velocidade na Avenida Vitória com a rua das Magnolias

no bairro Jardim Vitória."
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Protocolo no.

JUSTIFICATIVA

Em atendimento a reivindicação dos moradores do bairro Jardim Vitória, solicitamos a

implantação de um redutor de velocidade entre a primeira e a segunda quadra da Avenida

Vitoria, visando diminuir a velocidade dos veículos que acessam o cruzamento da Avenida

Vitoria com a rua das Magnolias, pois já aconteceram vários acidentes, o mais grave

derrubou um poste e o condutor se feriu gravemente.

Sala das SessÕes, em 26 de março de 2021.
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Barreiras, 26 de março 2021.

lndicação.
Assunto: Redutor de velocidade.
Localidade: Avenida Vitória com a Rua das Magnolias, bairro Jardim Vitória.
Encaminhado por: Vereador Rider Castro - DEM.

Notificação Ne 3102 App Tem Meu Voto.


