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ExcELENlísstrrlo sENHoR pRESTDENTE, DA cÂrrlem 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

Exm'. Senhor Prefeito Municipal, a seguinte indicação:

,'IMPLANTAçÃO DE PLACAS DE STNAL|ZAçÃO DE TRÂNSITO NO CRUZAMENTO
DA RUA BUENOS AIRES E RUA ARGENTTNA, NO BAIRRO VILA RICA, NESTA
CIDADE.''

Justificativa

O intenso fluxo de veículos no local, origina uma situação preocupante em relação

a segurança de motoristas e pedestres que transitam ali diariamente. A devida sinalização

de trânsito, tendo em vista que a falta desses dispositivos de segurança dificultam o bom

fluxo do trânsito, trazendo riscos de acidentes naquele trajeto, funcionarão como uma

ferramenta no trânsito, cujo objetivo é o de oferecer segurança, de forma a melhorar a

acessibilidade, proporcionando aos condutores maior visibilidade das travessias.

Sala das SessÕes, em 05 de julho de 2021. .r\prov.
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ExcELENTÍsstwro SENHoR pRESTDENTE, oa cÂUARA 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:

"rNDrcA A NEcESSTDADE DE coLoceçÃo oe
rRÂusrro E pLAcAS DE tDENTtFtcaçÃo DAs
NESTA CIDADE.''

PLAcAS DE srNAlrzeçÃo oe
VIAS NO BAIRRO VILA RICA,

Justificativa

Essa indicação fundamenta-se nas dificuldades relatadas por moradores do Bairro
Vila Rica, que se ressentem pela falta de sinalizaçáo de trânsito, em detrimento do
adequado ordenamento dessa região e, obviamente, da segurança dos usuários. Também,
se faz necessária a colocação de placas de identificação das vias, a fim de orientar e facilitar
a localização de endereços, especialmente para os serviços de entregas.

Sala das Sessões, em 05 de julho de 2021.
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EXCELENTÍSSIrrIO SENHOR PRESTDENTE, DA CÂwllnR
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:

,'RECUeERAçÃO ASFALTICA NA RUA HAlTl, NO BAIRRO BOA SORTE,

NESTA CIDADE.''

A rua acima mencionada necessita de reparação asfáltica urgente, que

devido as chuvas, tem ocasionado diversos buracos e assim trazendo

transtornos aos usuários da via.

Sala das Sessões, em 06 de julho de 2021.
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ExcELENTÍssIIvIo SENHoR PRESIDENTE DA CÂUENA DE VEREADORES DE

BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA.

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

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

Exmo. Senhor Prefeito Municipal, a seguinte indicação:

','coNsrnuçÃo DE uMA eRAçA puBLrcA susrENTÁveu NA RUA SANTA

eÁReeRA úo eetnno vtl-A RtcA-, NESTE MUNtcÍPlo."

Justificativa

A construção da praça é de fundamental importância, sendo este um pedido antigo

dos moradores das imediações, que reivindicam essa construção, sugerindo ainda que

seja dotada de bancos e jardins, para tornar o local mais atrativo, onde os moradores
possam dispor de espaço seguro, que possa Ievar seus filhos para entretenimento, bem

como adultos e idosos para o convívio em comunidade. Solicitando também que seja

viabilizado um espaço de lazer para toda comunidade.
Um espaço público com um serviço se arborização e paisagismo contribui

significativamente para a valorização e a visibilidade daquela localidade, sobretudo, para

o embelezamento da comunidade.

Sala das Sessões, em 06 de Julho de 2021.
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