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ExcELENrissruo SENHoR pRESTDENTE DA cÂntllna MUNtctpAL DE

BARREIRAS - BAHIA.

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

"lndica a necessidade de melhorias na Rua Jesuíno Pamptona no Bairro
Jardim Ouro Branco."

JUSTIFICATIVA

Requer-se que esta seja discutida e aprovada em votação única demandando
ao Poder Executivo Municipal determinar ao setor competente que proceda a
operação tapa buraco na Rua Jesuíno Pamplona no Bairro Jardim Ouro
Branco, nas proximidades do Auto Posto Vital, sendo a principal via de acesso
do bairro.

O buraco existente no local está causando transtornos aos que ali trafegam
diariamente, aumentando o risco de acidentes devido à proporção gigantesca
que está tomando, pois caso não haja uma intervenção, a via será comprometida
por inteiro, portanto, se faz necessário o seu recapeamento.

Sala de Sessões, em 03 de Junho
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CARLOS COSTA
VEREADOR

exceleutisstmo SENHoR pRESTDENTE oa cÂuaRl MUNtctpAL 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 implantação/construção de ,,QUEBRA-MOLAS"

na Rua São Bernardo e Travessa Senhor do Aflitos em Barreirinhas."

JUSTIFICATIVA

Requer-se que esta seja discutida e aprovada em votaçáo única demandando
ao Poder Executivo Municipal determinar ao setor competente que proceda a
implantação/construção de QUEBRA-MOLAS na Rua São Bernardo e
Travessa Senhor do Aflitos em Barreirinhas.

Devido a alta velocidade em que os veículos transitam, quebra-molas é uma
ação importante, com a devida sinalização visível o condutor de veículos presta
mais atenção e, assim, minimizará o eminente risco de acidente na rua, como
também os pedestres se sentirão mais seguros em atravessar a via. Sendo
assim, a pedido da populaçâo que em desconforto com a elevada velocidade
dos veículos que por ali transitam, principalmente motoqueiros, solicitamos a
implantação de quebra-molas, com a finalidade de reduzir a velocidade de
circulação.

Sala de Sessões, em 03 de Jun
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exceçnrísstiio SENHoR pRESIDENTE oa cÂulRl ituNtctPAL DE

BARREIRAS - BAHIA.

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

lndicação:

lndica ao Senhor Prefeito Municipal, na forma regimental, determinar ao setor
competente que proceda a operação de Manutenção/Conservaçâo do canal de
distribuição e das estradas às margens dos Lotes do Distrito de lnigação do
Projeto São Desidério/Baneiras Sul - DISB.

Justificaüva

O Canal de distribuição de água está cpm vazamentos ao longo do perÍmetro
devido a ação do tempo e a falta de manutenção adequada.
No período das chuvas o canal de distribuição transborda e causa o alagamento
das estradas marginais aos lotes.
Outro motivo é melhorar a infraestrutura e oferecer melhores condiçôes de vida
e trabalho aos associados.

Sala das SessÕes em 08 de
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exceurrísstto sEtitHoR PRESIDENTE oe cÂmnRa [uNlclPAL DE

BARREIRAS - BAHIA.

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

lndicação:

lndica ao Senhor Prefeito Municipal, na forma regimental, determinar ao setor

competente que proceda a operaÉo de Pavimentação e Drenagem Pluvial das

ruas e travessas do CoNJUNTO NÚcLEo RESIDENCIAL cODEvAsF.

Justificativa

Essa área pertencia a CODEVASF e foi vendida para Associação dos

Proprietários, Moradores do Residencial codevasf que em seguida construiu o

COi.IJUNTO NÚCLEO RESIDENCIAL CODEVASF.
A pavimentação asfáltica e a drenagem pluvial das ruas e travessas do coniunto
Residencial ie fazem necessárias porque os moradores sofrem constantemente

com as ruas alagadas, lama no período das chuvas e com a poeira no período

dê estiagem, ocasionando problemas de saúde e também prejudica a

úafegabilidade conforme abaixo assinado.
Outõ motivo é melhorar a infraestrutura e oferecer melhores condições de vida
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