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ExcELENTrssirvlo sENHoR PRESIDENTE DA cÂrulana

BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

DE VEREADORES DE

O vereador abaixo assinado no uso de suas atribuições legais e regimentais vem

requerer a V. Ex". que apos a deliberação e a aprovação do plenário, seja

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

,,Construção de passarelas com proteção nas Iaterais na Feira Livre, Rotatória

da Gâmara de Vereadores e em frente às instituições de ensino UNEB E CETEP

neste município de Barreiras".

Justificativa

Os locais mencionados possuem grande fluxo de pedestres e de veículos de

passeio e de carga, aumentando a dificuldade dos que transitam pelos locais, visto

que, está se tornando comum acidentes, inclusive com diversas vitimas fatais. A

passarela é indispensável pelo crescimento populacional das áreas mencionadas. A

implantação dessas passarelas nos pontos de maior risco visa diminuir o índice.de

acidentes de pedestres e reduzir o tempo de viagem deles ao eliminar o tempo de

espera por uma brecha no trânsito.

Sala das sessões, 11 de Fevereiro de 2021.
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VEREADOR

EXCELENTISS|TUIO SENHOR PRESIDENTE DA CÂnnaRe 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 a deliberação e a aprovação do plenário, seja.

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

,,Requalificação asfáltica ou tapa buraco na Rua Girassóis no Bairro sombra da

Tarde, nesta cidade de Barreiras".

Justificativa

A requalificação asfáltica da referida rua se faz necessário, os moradores sofrem

constantemente com a lama no período das águas e com muitos buracos na via'

óielúãicanOo a trafegabilidade dos veículos e doi pedestres. Outro motivo é melhorar

a infraestrutura da nossa cidade, oferecer melhores condições de vida para a

óoputaçao, e também contribuir para o desenvolvimento econômico e social do local'

Sala das sessões, 09 de Fevereiro de 2021'

DE MELO LACERDA
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VEREADOR Protocolo no
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EXCELENTISSÍUO SENHOR PRESIDENTE DA CÂmeRe DE VEREADORES DE

BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

O vereador abaixo assinado no uso de suas atribuições legais e regimentais vem

requerer a V. Exa. que apos a deliberação e a aprovação do plenário, seja

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

,,pavimentação asfáttica e implantação de meio fio e sarjeta nas Ruas Santa

Luzia, Firminiano Luis Ribeiro, lpiaú, Zumbi, Palmares, lmigrantes, Gerino vieira

de Carvalho, Filipenses, Rio Verde, A, B, Cinco, Jorge Calmon, Prudente Moraes

e presidente Dutra, no Loteamento Rio Grande neste municÍpio de Barreiras".

Justificativa

A pavimentação asfáltica das referidas ruas se faz necessário, os moradores sofrem

constantemente com a lama no período das águas e com a poeira no período de

estiagem, ocasionando problemas de saúde e também prejudica a trafegabilidade.

Outrõ motivo é melhorar a infraestrutura da nossa cidade, oferecer melhores

condições de vida para a população, e também contribuir para o desenvolvimento

econômico e social do local.

Sala das sessões, 19 de Fevereiro de 2021.

DE MELO LACERDA
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