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CARLOS COSTA
VEREADOR

ExcELENrissruo SENHoR pRESTDENTE DA cÂmam muNrctpAl DE

BARREIRAS - BAHIA.

O Vereador abaixo assinado no uso de suas atribuiçÕes legais e regimentais,
vem requerer a Vossa Excelência que, após deliberação e aprovação do
Plenário, seja encaminhada ao Excelentíssimo Prefeito Municipal a seguinte
indicação.

tNDtcAÇÃo

A presente INDTCAÇÃO, pela qual se rogam as providências necessárias, no
sentido de construir um sistema de esgotamento sanitário, efetuar operação de
asfaltamento/colocação de bloquetes e regularização dos imóveis na Rua
Recanto do Rio e adjacências na Vila Xurupita no Centro da cidade, para atender
pedido de moradores do local conforme abaixo-assinado em anexo.

JUSTIFICATIVA

A pavimentação asfáltica da referida rua se faz necessária porque os moradores
sofrem constantemente com a lama no período das chuvas e com a poeira no
período de estiagem, ocasionando problemas de saúde e também prejudica a
trafegabilidade.
O Sistema de esgotamento sanitário visa o controle de doenças e outros
agravos, assim como contribuir para a redução da morbimortalidade provocada
por doenças de veiculação hídrica e para o aumento da expectativa de vida dos
moradores.
A regulariza$o dos imóveis tem como objetivo legalizar construções erguidas
sem prévia licença e à revelia da lei de zoneamento e do Codigo de Obras e
Edificações.
Outro motivo é melhorar a infraestrutura da nossa cidade e oferecer melhores
condições de vida paÍa a populaçáo

Sala das Sessões em 11 de Novembro de 2O2A
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exceurríssruo SENHoR pRESTDENTE ol cÂnlna MUNIcIPAL DE

BARREIRAS - BAHIA.

O Vereador abaixo assinado no uso de suas atribuições legais e regimentais,
vem requerer a Vossa Excelência que, após deliberação e aprovação do
Plenário, seja encaminhada ao Excelentíssimo Prefeito Municipal a seguinte
indicação:

"lndica a necessidade de lmplantação/Construção de "QUEBRA-IUIOLAS"
nas proximidades da Escola Municipal Joaquim Neto localizada na Rua

Joaquim Neto na Vila Brasil."

JUSTIFICATIVA

Requer-se que esta seja discutida e aprovada em votação única demandando
ao Poder Executivo Municipal determinar ao setor competente que proceda a
implantação/construção de QUEBRA-iIOLAS nas proximidades da Escola
Municipal Joaquim Neto situada na Rua. Joaquim Neto na Vila Brasil".
Diante da alta velocidade em que os veículos transitam, a implantação de
quebra-molas é uma aÉo importante, com sinalização visível o condutor de veí-
culos presta mais atenção e, assim, minimizará o eminente risco de acidentes,
os pedestres se sentirão mais seguros em atravessar a via. Sendo assim, a
pedido da população que em desconforto com a elevada velocidade dos veículos
que por ali transitam, pÍincipalmente motoqueiros, solicitamos a implantação de
quebra-molas, com a finalidade de reduzir a velocidade de circulação.

em 28 de Outubro de2020.
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