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ExcELENTíssrnao SENHoR pRESTDENTE DA cÂnaane DE vEREADoRES DE
BARREIRAS.ESTADO DA BAHIA

O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuiçôes 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 !ndicação:

115."

JUSTIFICATIVA

A construção desta rampa visa atender aos pedidos de transeuntes que se queixam da falta

de uma rampa de acesso no local, deixando de atender às necessidades especiais de

deficientes físicos, cadeirantes, gestantes, idosos, entre outros.

A acessibilidade tem sido uma preocupação constante nas últimas décadas. Atualmente,

estão em andamento obras e serviços de adequação do espaço urbano e dos edifícios às

necessidades de inclusão de toda população, visando eliminar os obstáculos existentes ao

acesso. De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a NBR 905012004

estabelece critérios e parâmetros técnicos a serem observados quando do projeto,

construção, instalação e adaptação de edificações, mobiliário, espaços e equipamentos

urbanos às condições de acessibilidade.

Certo de sermos atendidos, aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de

elevada estima e considerações, desde já nos colocamos a disposição para dirimir quaisquer

dúvidas.

Sala das Sessões, em 01 de agosto de 2022.

RIDER
V nião Brasil
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ExcELENTíssITuo SENHoR PRESIDENTE DA CÂTINNRR 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 !ndicação:

"Limpeza e ituminação na praça da rua Curió, bairro Recanto dos Pássaros, que

contemple capina, varrição, recolhimento de lixos, entulhos, e seruiços de podas de

árvores, com auxílio de tratores, caminhões, roçadeiras e retroescavadeiras,"

JUSTIFICATIVA

Em atendimento a reivindicação dos moradores, solicitamos a realização do mutirão de

limpeza e iluminação na área pública, " praça", da rua Curió, bairro Recanto dos Pássaros,

que contemple capina, varrição, recolhimento de lixos, entulhos, serviços de podas de

árvores, com auxílio de tratores, caçambas, caminhões compactadores, carrocerias,

roçadeiras e retroescavadeiras, conforme fotos em anexo, essa indicação será benéfica para

a melhoria das condições de vida dos moradores, que estão convivendo com lixo e entulhos

na porta de suas casas e sem poder usufruir dessa praça.

Sala das SessÕes, em 12 de maio de 2022.
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ExcELENrisstlto SENHoR pRESTDENTE DA cÂrrttlRl 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 PARE, no cruzamento da rua José

do Patrocínio com rua Jorge Amado, bairro Novo Horizonte".

JUSTIFICATIVA

Em atendimento aos pedidos dos motoristas, solicitamos a implantação de placas

sinalizadoras para melhorar a trafegabilidade dos veículos nesse cruzamento. Esta

solicitação se faz necessáría para redobrar a atenção dos motoristas que trafegam nessas

ruas. 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 01 de agosto de 2022.
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ExcELENTísstnao sENHoR pREsTDENTE DA cÂnaene 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, apos deliberação e aprovação do Plenário, seja encaminhada ao Exmo. Sr.

Prefeito Municipal a seguinte lndicação:

JUSTIFICATIVA

Em atendimento a reivindicação dos usuários e moradores da Comunidade La Belle,

solicitamos a manutenção e conserto da ponte, que está correndo o risco de cair totalmente,

alguns tabuas já caíram, colocando em risco a vida das pessoas que por ali necessitam

transitar.

Pedimos em caráter de urgência que essa indicação seja atendida, pois conforme foto em

anexo, esse trecho está inviabilizando a passagem de moradores e condutores de veículos.

Sala das Sessões, em 01 de agosto de 2022.

RIDER
V
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exceueHtíssrMo SENHoR pREStDENTE oa cÂnrteRa DE vEREADoRES
DE BARREIRAS.ESTADO DA BAHIA

O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuiçoes 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:

"lmplantação de estacionamento para veículos nos comércios da exÍensão

da Avenida Clériston Andrade."

JUSTIFICATIVA

Em atendimento a reivindicação dos comerciantes da Avenida Cleriston

Andrade, solicitamos a implantação de estacionamento para os clientes, da

entrada da Vila Nova até o hotel Morubixaba do lado esquerdo, por ser uma

avenida importante com muitos comércios, há essa necessidade de ter um local

especiÍico para que os condutores de veículos e clientes dos comércios possam

estacionar com tranquilidade, sem obstruir o trânsito.

Sala das SessÕes, em 06 de iulho de2022.
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