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EXCELENTÍSSITUO SENHOR PRESTDENTE DA CÂUERE MUNICIPAL DE

VEREADORES DE BARREIRAS ESTADO DA BAHTA

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

requerer a V.Ex.a que após a deliberação e a aprovação do plenário,

encaminhado ao Exmo sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

,.IMPLANTEçÂO DE SIruAIZAçÃO E QUEBRA-MOLAS EM FRENTE AO
SERVIçO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, LOCALIZADO
NO BAIRRO BARREIRINHAS, NESTA CIDADE."

Justificativa
Considerando as reivindicações dos moradores do bairro, venho solicitar ao poder

Executivo Municipal a implantação de sinalização e quebra-molas em frente ao

Serviço Nacional de Aprendizagem lndustrial - SENAI.

Esta solicitação justifica-se devido ao intenso fluxo de veículos automotores que

transitam na rua supramencionada, oferecendo assim, grande risco de atropelamento

aos moradores e as pessoas que estudam neste complexo de educação profissional, e

necessitam realizar diariamente este percuso. Por tanto, o pedido em questão objetiva
proporcionar maior segurança aos pedestres e a redução da velocidade dos veículos
que por ali trafegam.

Diante destas considerações, é que apresento a presente indicação, pelo que se

requer agasalho de legalidade e responsabilidade administrativa.

Âp 0e
Sala das sessões, 04 de janeiro de 2021.
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EXCELENTíSSIIVIO SENHOR PRESIDENTE DA CÂTUERA MUNICIPAL 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 a deliberação e a aprovação do plenário, seja

encaminhado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

,,tMpLANTeçÃO DE REQUAuTICAçÃO DA PAVlMeUraçÃO ASFALTICA NA

RUA FERNANDO DE OLIVEIRA, LOGALIZADA NO BAIRRO BARREIRINHAS'

NESTACIDADE.''

Justificativa

Considerando as reivindicações dos moradores da Rua Anapolina, venho solicitar ao

Poder Executivo Municipal a implantação de requalificação da pavimentação asfáltica

para a referida rua.

A melhoria na supramencionada rua faz-se necessário, pois a pavimentação asfáltica

encontra-se degradada devido a ação do tempo, prejudicando o tráfego de veículos e

de pessoas. Vale ressaltar que, esta benfeitoria promoverá aos moradores e usuários

da via, boas condições de trânsito e mobilidade ao local'

Diante destas considerações, é que apresento a presente indicação, pelo que Se

requer agasalho de legalidade e responsabilidade administrativa.

Sala das sessões, 01 de janeiro de 202'l -
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EXCELENTÍSSIIVIO SENHOR PRESIDENTE DA CÂTIIARE MUNICIPAL 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 a deliberação e a aprovação do plenário, seja

encaminhado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

"IMPLANTAçÃO DE REQUALIFICAçÃO DA

RUA PADRE ARMINDO, LOCALIZADA NO

CIDADE.''

PAVIM ENTAçÃO ASFALTICA NA

BATRRO BARREIRTNHAS, NESTA

Justificativa

Considerando as reivindicações dos moradores da Rua Padre Armindo' venho solicitar

ao Poder Executivo Municipal a implantação de requalificação da pavimentação

asfáltica paru a referida rua.

A melhoria na supramencionada rua faz-se necessário, pois a pavimentação asfáltica

encontra-se degradada devido a açáo do tempo, prejudicando o tráfego de veículos e

de pessoas. Vale ressaltar que, esta benfeitoria promoverá aos moradores e usuários

da via, boas condições de trânsito e mobilidade ao local'

Diante destas considerações, é que apresento a presente indicação, pelo que se

requer agasalho de legalidade e responsabilidade administrativa.

Sala das sessões, 04 de janeiro de 2021.
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ExcELENTíssrtvto SENHoR pRESTDENTE DA cÂnaaRa MUNtctpAL 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 a deliberação e a aprovação do plenário, seja

encaminhado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

"tMPLANTAçÃO DE TERRAPLENAGEM, MEtO-FlO GONJUGADO COM

SARJETA E PAVIMENTAçÃO ASFALTICA NA RUA PEDRO MIGUEL,

LOCALIZADA NO BAIRRO BARREIRINHAS, NESTA CIDADE."

Justificativa

Atendendo as reivindicações dos moradores da Rua Pedro Miguel no Bairro

Barreirinhas, é que venho solicitar ao Poder Executivo Municipal a implantação de

terraplenagem, meio-fio conjugado com sarjeta e pavimentação asfáltica para a

referida rua.

A pavimentação asfáltica na rua supracitada é de suma importância para os

moradores da mesma, pois, principalmente no período chuvoso o acúmulo de

água na via dificulta o ir e vir do cidadão e, danifica os veículos que diariamente

trafegam por esta via.

Diante destas considerações, é que apresento a presente indicação, pelo que se

requer agasalho de legalidade e responsabilidade administrativa.

Sala das sessões, 04 de janeiro de 2021.
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