
Cam6üra. Murtícíyaf [e Barreíras tsA
CNPJ: 16.25 6.893 /0001 -70

EXcELENTÍsstruo
VEREADORES DE

sENHoR PRESIDENTE DA cÂrueRe DE

BARREIRAS-ESTADO DA BAHIA. , ,mara Munictpat0€ bc,
Protocolo no ajg
En tQ l.0a-1at aslat,aQ-"-, 

-, -l\-- "úa, $h
Assinatr,rra dc :unr

O Vereador abaixo-assinado, no uso de SuaS atribuiçoes legais e
regimentais, vem requerer a V. Exu que, apos deliberação e aprovação do
plónário, seja encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Barreiras a

seguinte lndicação:

"Construção de "Quebra-molas" redutores de velocidade tipo
Iombada na rua (Grã-Bretanha) no Bairro Vila Rica."

Justificativa

Em atendimento a reivindicação dos moradores da localidade, solicitamos a

construção destas lombadas. A construção dos redutores tipo Quebra-molas se

faz necessária, pois os motoristas tem aplicado alta velocidade em seus veículos

ao passar pela citada via, colocando em risco outros condutores e pedestres.

Apos a colocação dos redutores é necessário que o Departamento de Trânsito

indique corretamente o obstáculo com placas e sinalização de solo para correta

orientação dos motoristas.
Apro.

Sala das SessÕes, em 29 de janeiro de 2021.

YURE R, DA SILVA CUNHA
READOR - MDB
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exceleuríssltttto SENHoR PRESIDENTE DA

VEREADORES DE BARREIRAS-ESTADO DA BAHIA.

Sala das Sessôes, em 28 de janeiÍo de 2021.
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O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuições legais e
regimentais, vem requerer a V. Exa que, apÓs deliberação e aprovação do
plónário, seja encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Barreiras a

seguinte lndicação:

"Construção de "Quebra-molas" redutores de velocidade tipo
lombada na rua (Buenos Aires) no Bairro Vila Rica."

Justificativa

Em atendimento a reivindicação dos moradores da rua Bueno Aires, bairro vila
Rica, próximo a lgreja Betel e ao sacolão sabel, solicitamos a construção desta

lombada. Que se faz necessária, pois os motoristas tem aplicado alta velocidade

em seus veículos ao passar pela citada vla, colocando em risco outros

condutores e pedestres. Após a colocação dos redutores é necessário que o
Departamento de Trânsito indique corretamente o obstáculo com placas e

sinalização de solo para correta orientaçáo dos motoristas.

Pelo exposto, gostaria de solicitar ao Executivo Municipal o pronto atendimento

e também aos Nobres Pares a aprovaçáo da presente, indicação.

,/

RAMM.ITLVA cuNHA
VEREADOR - MDB
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O Vereador abaixo-assinado. no uso de suas atribuições legais e regimentais. vem

requerer a V. Exo que, após deliberação e aprovação do Plenário. seia encaminhada

ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Barreiras a seguinte Indicação:

66INSTALAÇÃO DE (04) eUATRO FAIXAS DE PEDESTRE, COM A DEvIDA
SINALIZAÇÃO NA AVENT»N nRRÃO DO RIO BRANCO, MARGINAL DA
BR - 135, QUE FAZ ACESSO AOS BAIRROS VILA RICA E VILA AMORIM,

BARREIRAS-BA.,'

JUSTIFICATIVA

Com a criação desta faixa de pedestre. diminuirá os riscos de acidentes e

facilitará a travessia dos pedestres, especialtnente idosos e crianças. sendo rnedida

que busca garantir a segurança de todos que transitam à avenida Barão do Rio

Branco no Bairro Vila Rica e Vila Amorim. avenida que e uma das mais

importantes marginais da BR 135 pois o fluxo de veículos é intenso nesta

localidade, onde já ocorreram vários acidentes.

Sala das Sessões, em27 de janeiro de202l

YURE DA SILVA CUNHA
EREADOR - MDB
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excelerurísslruo SENHoR pRESTDENTE DA cÂMARA 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, após deliberação e aprovação do
Plenário, seja encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Barreiras a
seguinte lndicação:

JUSTIFICATIVA

"tmelarnçÃo DE (03)rRÊs posres DE ENERGTA coll t-ultlttÁRlA, (0í)
BRAÇo pÂna túruirurçÃo púeLrcA c.ou lyryryÁFlA EU_199IE
EXISTENTE, PROXIMO AO POSTO DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL -
pRF, DESTE MUNICIPIO DE BARREIRAS-BA" .oÍa MuntciDatde Earrerras - .
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Atendendo a reivindicaçÕes dos agentes que trabalham no Posto da Polícia

Rodoviária Federal (PRF), situada neste Município, haja vista a diÍiculdade na

abordagem e identificação dos veículos, por conta da má visibilidade gerada pela

escuridão no local, solicito a implantação de (03) três postes de energia com

luminária, e a colocação de (01) braço para iluminação Pública com luminária

para um poste já existente na entrada da Cutia, BR 242, próximo ao posto da

PRF, que se faz necessária, devido à falta de iluminação no local.

Pelo exposto, gostaria de solicitar ao Executivo Municipal o pronto atendimento
e também aos Nobres Pares a aprovação da presente, indicaçâo.

ess Sala das SessÕes, em 12de fevereiro de2021 .
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YUREÉÁMON DA SILVA CUNHA

VEREADOR. MDB
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