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ExcELENTÍssIMo SENHoR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE

VEREADORES DE BARREIRAS ESTADO DABAHIA

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:

"suBsflrurçÃo DA pLAcA oE stNALtzAçÃo oE tnÂnstto (PARE), lNsrALAçÃo

DE MAIS 01 (UMA) PLACA NO SENTIDO OPOSTO E IMPLANTAçÃO DE 02 DOIS)

QUEBRA.MoLAS No CRUZAMENTO DA RUA ELPIDIO NUNES DA MATA E COM A

RUA FERNANDO DE OLIVEIRA, AMBAS LOCALIZADAS NO BAIRRO

BARREIRINHAS, NESTA CIDADE."

Justificativa

Atendendo as reivindicações dos moradores do baino Barreirinhas, venho pe lo

presente, solicitar a vossa senhoria a substituição da placa de sinalização de

tránsito (PARE) existente no cruzamento da Rua Elpídio Nunes da Maia com a

Rua Fernando de Oliveira no supracitado baino, por uma que maior e que seja

colocada em um local mais visÍvel. Em tempo, solicito a implantação de mais

01(uma) placa no sentido oposto e a implantação de O2(dois) quebra-molas

próximos aos trecho em questão..

As sinalizações tem o objetivo de oÍerecer segurança, melhorar a

acessibilidade e proporcionar aos condutores maior visibilidade das travessias.

Já os redutores de velocidade inibirão riscos aos pedestres e condutores que

pela via trafegam, visto que tem ocorrido, frequentemente, inúmeros acidentes

n este local.
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ExcELENTÍsstttlo SENHoR pRESTDENTE DA cÂunRa MUNtclpAL DE

VEREADORES DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA

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

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

encaminhado ao Exmo Sr. Prefeito Municipala seguinte indicação:

"tMpLANTeçÃo oe LtMpEzA, REFoRMA E A ELEvAçÃo Do MURo

ENTORNO DO CEMTTÉRIO SÃO SEEASTIÃO, LOCALIZADO NO BATRRO

BARREIRIN HAS, N ESTA CIDADE.''

Justificativa

Considerando as reivindicações dos moradores dos

São Pedro, Boa Vista e Adjacências, é que venho solicitar ao Poder Executi

Municipal a implantação de limpeza, reforma e elevação do muro entorno do

Cemitério São Sebastião, localizado no Bairro Barreirinhas.

É importante ressaltar ainda que, os familiares que tiveram seus entes queridos

sepultados no cemitério supramencionado, queixam-se do abandono em que

ele encontra-se atualmente. O local necessita de capinação, limpeza,retirada

de mato e elevação do muro, pois os problemas apresentados causam um

aspecto e visua! ruim, de abandono, contribuindo para a proliferação de insetos

e de animais peçonhentos danosos à saúde humana. Já elevação do muro

entorno do cemitério, faz-se necessário, porque devido a sua altura facilitar o

acesso de vândalos ao local, o cemitério vem sofrendo constantemente a

ação dos mesmos, em sua grande maioria, usuários de drogas, que estão
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transformando o local em moradia e ponto de encontro para consumo de

entorpecentes. vale ressaltar que, túmulos estão sendo depredados, bem

como, as imagens dos santos, crucifixos e molduras em alumínio e bronze

(dentre outros metais), janos em porcelana, portas e janelas das capelas,

dentre outros objetos de valor que estão saqueados. Diante do exposto, os

familiares que tiveram seus entes queridos sepultados no cemitério em

questão, sentem-se impotentes diante da situação e clamam pela solução do

problema.

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

se requer agasalho de legalidade e responsabilidade administrativa.

Sala das sessões, 04 de janeiro2021
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ExcELENTÍssIIvIO SENHOR PRESIDENTE DA CÂUERE MUNICTPAL 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:

"Reforma e revitalização da Praça Ascânio Alves

Bairro São Pedro, nesta cidade."

Santos, localizada

Justificativa

A presente indicação visa atender as inúmeras reinv

Bairro São Pedro, que estão clamando ao Poder Executivo Municipal através

sua Secretaria de lnfraestrutura e Serviços Públicos que priorize a reforma e

revitalização da Praça Ascânio Alves dos Santos, visto que esta área é um espaço

de convivência e lazer, destinado à integração das pessoas e à convivência

comunitária.

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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