
Cantar a SvtLLnírW ot íe B arreír as ts A
CNPJ: L6.256. S93l00 Ol -7 O

ExcELENTísstruo SENHoR pRESIDENTE, DA cÂmane
VEREADORES DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA;

DE

O vereador abaixo assinado, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
vem requerer a V.Exm. Que, após deliberação e aprovação do plenário, seja
encaminhado ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, a seguinte indicação:

''QUE SEJA FEITA, FAIXAS DE PEDESTRES NA RUA BUENOS AIRES, EM

FRENTE A IGREJA BETEL E EM FRENTE A IGREJA ASSEMBLEIA DE

DEUS UIIruISTÉRIO CASTANHAL, NO BAIRRO VILA RICA, NESTA
CIDADE.''

, Justificativa

A rua acima mencionada é bastante movimentada e necessita
urgentemente de uma faixa de pedestre a fim de melhorar a trafegabilidade.
Por se tratar de uma rua com um alto fluxo de movimentos, requer um cuidado
especial por parte do poder público, facilitando o tráfego e melhorando a
segurança ao transitar na mesma. Sendo assim é de premente necessidade
que sejam tomadas as providências necessárias para melhorar o tráfego de
pedestre naquela localidade.

Sala das Sessões, em 28 de junho de 2021.

srLMA -ABh^LVES
Vereadora-. Republicanos
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ExcELENTÍsslwlo sENHoR pRESIDENTE, oa cÂrrrARA DE vEREADoRES DE
BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA.

O vereador abaixo assinado, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem
requerer a V.Exm. Que, após deliberação e aprovação do plenário, seja encaminhado ao
Exmo. Senhor Prefeito Municipal, a seguinte indicação:

"rNDtcA A NECESSTDADE DE TNSTALAR POSTES DE ILUMINAÇÃO Oe LED NA
AVENTDA eenÃo Do Rro BRANco, NEsrA ctDADE."

Justificativa

É Oe fundamental importância a instalação de postes de ituminação de led na
Avenida Barão do Rio Branco, a implantação desse tipo de iluminação, além de melhorar
o aspecto urbanístico, significará mais segurança para moradores e usuários. A Avenida
Barão do Rio Branco é uma das principais vias do Bairro Vila Rica, onde se concentram
comércios, serviços, igrejas e residências, merecendo um olhar mais atento por parte do
Poder Público.

Sala das Sessões, em 29 de junho de 2021.

SILMA ffiALVES
Vereadora- Republicanos
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EXCELENTíSSIwIO SENHOR PRESIDENTE, DA CÂtURnl
VEREADORES DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA.

DE

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

vem requerer a V.Exm. Que, após deliberação e aprovação do plenário, seja

encaminhado ao Exm". Senhor Prefeito Municipal, a seguinte indicação:

"tNDtCA A NECESSIDADE DE INSTALAçÃO DE REDUTOR DE

VELOCIDADE, NAS RUAS GASPARETTO NO BAIRRO VILA RICA, NESTA

CIDADE."

Justificativa

A colocação de um quebra-molas naquela localidade, cujo a rua já foi

motivo de acidentes, irá reduzir a velocidade dos veículos, proporcionando

maior Segurança aos moradores daquela região, cujo diverso crianças e

adolescentes atravessam diariamente naquela localidade correndo risco de

atropelamento, devido o fluxo intenso de veículos com velocidade acima do

permitido.

Sala das Sessões, em 29 de junho de 2021.

srLMA *rcMILVES
Vereadora- Republicanos
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ExcELENTísslnao sENHoR pRESTDENTE, ol cÂulARA DE vEREADORES DE

BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA.

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

requerer a V.Exm. Que, após deliberação e aprovação do plenário, seja encaminhado ao

Exmo. Senhor Prefeito Municipal, a seguinte indicação:

,'CONSTRUçÃO, DE UMA ROTATORTA NA BR í35 QUE DA ACESSO AO

RESTDENCIAL SÃO FRANCISCO, NESTA CIDADE.,,

3indra Yluntct0At ue údríc,r -*i';lwilüi,ffi,
Justificativa

O intenso fluxo de veículos no local, somado a convergência para um único ponto

de diferentes vias públicas, origina uma situação preocupante em relação a segurànça de

motoristas e pedestres, além de várias empresas, funcionários e caminhões transitam ali

diariamente. Desta forma nos horários de pico tem um grande movimento de veículos, e

essa rotatória ao ser construída ira disciplinar melhor o trânsito no local, além de trazer

uma maior segurança aos munícipes da localidade.

Sala das Sessões, em 29 de junho de 2021.

srLMA -#^LvES
Vereadora- Republicanos
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