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ExcELENTíssuvto SENHoR pRESTDENTE DA cÂuene 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 ao

Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte lndicação:

"Reforma e revitalização da praça com calçamento, iluminação, colocação de

lixeiras, seruigos de jardinagem e pintura, na Avenida Fluminense, bairro Flamengo."

JUSTIFICATIVA

,tssinatura doffi

Em atendimento a reivindicação dos moradores, solicitamos a reforma da praça, na

Avenida Fluminense, rua Flamengo, no entorno da Unidade de Saúde da Família

Romualdo Albernaz, no bairro Flamengo, incluindo calçamento, iluminação, colocação de

lixeiras, paisagismo, arborização e revitalização de equipamentos para a prática esportiva,

oferecendo espaço de lazer e promovendo a cidadania por meio de convívio entre os

moradores locais.

Sala das SessÕes, em 11 de maio de 2021. itl'dà;;àii;i:ôil
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ExcELENTíssttvto SENHoR pRESTDENTE DA cÂuaRl 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 praça com academia ao ar livre, na rua ltaberaba, loteamento Rio
Grande, nas proximidades da Escota Otavio Mangabeira.,,

JUST!FICATIVA

Em atendimento a reivindicação dos moradores, solicitamos a construção de uma praça

com academia ao ar livre, na rua ltaberaba, loteamento Rio Grande, proximo a Escola

Otavio Mangabeira. Conforme foto em anexo, essa área está baldia e teria como objetivo
dar vida ao local, proporcionando espaço de convivência e lazer com maior qualidade de
vida para a população que terá um local apropriado para realizar suas atividades
esportivas e concomitantemente conduzirá a aqueles moradores uma melhoria na saúde.

Sala das Sessões, em 12 de maio de 2021.

RIDER
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ExcELENTissITuo SENHoR PRESIDENTE DA CÂTTIRRE DE VEREADORES DE

BARREIRAS.ESTADO DA BAHIA

O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuiçÕes legais e regimentais, vem

requerer a V. Ex.u que, apos deliberação e aprovação do Plenário, seja encaminhada ao

Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte lndicação:

"Reforma do Centro de Controle de Zoonoses de Barreiras, na rodovia Br 135, saída

para São Desidério, bairro Ribeirão."

JUSTIFICATIVA

Sala das Sessões, em 17 de maio de 2021.

Em atendimento a reivindicação da população, solicitamos a reforma do Centro de

Controle de Zoonoses de Bárreiras, localizada na rodovia Br 135, saída para São

Desiderio, bairro Ribeirão, conforme foto em anexo, precisa ser reformada, ampliada ou

adaptada, de forma a garantir as condições de salubridades em todos os ambientes

internos e em seu entorÀo. A reforma que estamos indicando, é de vital importância para

que possam atender a atual demanda. Sabemos da importância da realização das

atividades daquela casa, que tem objetivo de garantir a população uma saúde digna e

também proporcionar melhor qualidade de vida à comunidade local. Sabemos também do

péssimo'esiado de conservação do predio acima referido. O atendimento de excelência

aos munícipes depende exclusivamente dos serviços públicos de saÚde, uma vez que

melhorando os espaços físicos, estaremos melhorando a qualidade do atendimento.
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ExcELENTíssrvlo SENHoR pRESTDENTE DA cÂuene 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:

"Pintura das faixas de pedesfres das seguinúes ruas e avenidas no Centro de
Barreiras, Rua Alberto Coimbra, Rua D. Pedro l, Avenidas Cteriston Andrade, José
Bonifácio, Benedito Silveira e Antônio Carlos Magalhães.',

JUSTIFICATIVA

Em atendimento a reivindicação dos transeuntes, solicitamos a pintura das faixas de
pedestres das seguintes ruas e avenidas no Centro de Barreiras, Rua Alberto Coimbra,
Rua D. Pedro l, Avenidas Clériston Andrade, José Bonifácio, Benedito Silveira e Antônio
Carlos Magalhães, Conforme foto em anexo, essas faixas precisam de pintura, pois estão
apagadas, dificultando a travessia dos pedestres, que por ali transitam colocando em risco

a vida dos cidadãos.

Sala das Sessões, em 20 de maio de 2021.

RIDER MENDONçA E CASTRO
Vereador - DEM

dtndra MuntctP,

Avenida CléristonAndrade, 1.353 - Bairro São Miguel - Tel: (77) 3611-9600 - FoneiFax: (77)3611-9628
Home Page: www.camaradebarreiras.ba.gov.br Ouvidoria: 0800-075-8 I 01



C avnnr a Jvlurtícy at {p ts arr eír as ts A
CNPJ: 16.256.893/000 1 -70

ExcELENTíssuvro SENHoR pRESTDENTE DA cÂuene 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:

"lnstalação de placas de sinalização, informando cuidado na pista pela presença de

cíclisúas nas vias. Devido ao alto fluxo de espoÍÍsúas nas rodovias BR 135, Barreiras-

Sáo Desidério (15 unidades, do bairro Ribeirão até a divisa dos municípios), BR 242-020

Barreiras-Luís Eduardo Magalhães (15 unidades, em frente ao 40 batalhão de engenharia

e construção até o Povoado do KM 30), BR 242-020 Barreiras-Salvador (15 unidades da

empresa Havan até a empresa RETEC), BA 455, Barreiras-Catolândia (10 unidades, da

Avenida Rui Barbosa, bairro Morada da Lua, passando pela comunidade Arraial da

Penha até a serra de Catolândia) e BA 447, Barreiras-Angical, (10 unidades do trecho do

Anel Viário até as dÍyÍsas dos municípios ".
-ainaÍa Muntct

JUSTIFICATIVA

Em atendimento aos pedidos dos ciclistas esportistas barreirenses, (amadores e profissionais),

esporte esse, que está em ascensão pelo fato de ser uma atividade ao ar livre e agrega

inúmeros benefícios para a saúde, solicito a implantação de placas sinalizadoras, informando a

presença de ciclistas nas vias citadas acima. Esta solicitação se faz necessária para redobrar a

atenção dos motoristas que trafegam pelas mesmas vias que os ciclistas. Seja no período

diurno ou noturno existem altos riscos de vida e as placas sinalizadoras, são maneiras de

amenizar as chances de acidentes.

Sala das SessÕes, em 25 de maio de 2021.
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