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ExcELENTISSITUo SENHoR PRESTDENTE DA cÂueRl 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:

"lMpLANTeçÃo DE TERRArLENAGEM, MEto-Fto coNJUGADo coM
SARJETA E pAVtMENTaçÃo ASFALTIcA NA RUA coNSTANTtNo

CATARINO, LOCALIZADA NO BAIRRO VILA BRASIL, NESTA C!DADE."

Justificativa

Atendendo as reivindicações dos moradores da Rua Constantino Catarino no Bairro

Vila Brasil, 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 consideraçôes, é que apresento a presente indicação, pelo que se

requer agasalho de legalidade e responsabilidade administrativa.

Sala das sessões, 28 de janeiro de 2021.
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EXCELENTÍssImo SENHoR PRESIDENTE DA cÂuene 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 Municipala seguinte indicação:

"Limpeza e cobeÉura do cana!, localizado na Rua Nildo Gomes, Bairro São

Pedro, nesta cidade."

Justificativa

Atendendo as reivindicações dos moradores da Rua Nildo Gomes, localizada no Bairro

São Predro, é que venho requerer ao Poder Executivo Municipal a limpeza e cobertura

do canal situado na referida rua.

A presente indicação é de suma importância devido ao excesso de materiais que

encontram-se no canal, o que favorecerá o escoamento da água, garantindo o fluxo de

águas das chuvas e esgotos que ali são despejados.

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

requer agasalho de legalidade e responsabilidade administrativa.

Á.pro ssâSala das sessões, 04 de janeiro de 2021. dial
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EXCELENTÍSSIUO SENHOR PRESIDENTE DA CÂNAARE MUNICIPAL DE

VEREADORES DE BARRETRAS 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 SINALTZAÇÃO, REDUTOR DE VELOCIDADE E QUEBRA-
MOLAS NA RUA MARECHAL HERMES, PROXTMO A IGREJA NOSSA SEN HORA

DO PERPÉTUO SOCORRO, LOCALIZADA NO BAIRRO RENATO GONçALVES,
NESTA CIDADE."

Justificativa

Considerando as reivindicações dos moradores do bairro, venho solicítar ao Poder

Executivo Municipal a implantação de sinalização, redutor de velocidade e quebra-

molas em frente ao serviço Nacional de Aprendizagem lndustrial - sENAl.

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 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.

á.pro
Sala das sessões, 04 de janeiro de dia:
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ExcELENTIsslMo sENHoR PRESIDENTE DA cÂMARA MUNIcIPAL 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 a deliberação e a aprovação do plenário' seja

encaminhadoaoExmoSr.PrefeitoMunicipalaseguinteindicação:

,tMPLANTAçÃo DE TERRAPLENAGEM, MElo-Flo coNJUGADo coM SARJETA

E PAVIMENTAçÃO ASFÁLTICA NA RUA IRMÃ GRAçA AIRES E AVENIDA

ALBERTo AMoRlM, AMBAS LoCALIZADAS No BAIRRo tl?:^1?I3;)I'ill
..,lro lo lvl Lr

CIDADE." ;)íLl
t

Atendendo as reivindicações dos moradores da Rua Rua lrmã Graça Aires e

Avenida Alberto Amorim, ambas localizadas no Bairro São Pedro' é que venho solicitar

aoPoderExecutivoMunicipalaimplantaçãodeterraplenagem,meio-fioconjugado

com sarjeta e pavimentação asfáltica para as referidas ruas'

A melhoria nas ruas supramencionadas é de grande relevância' pois a

comunidade sofre constantemente com a lama no período das chuvas e poeira no

período de estiagem, que ocasionam problemas de saúde e prejudicam a

trafegabilidade dos usuários que precisam cumprir suas atividades cotidianas' '

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

requer agasalho de legalidade e responsabilidade administrativa'

Justificativa

Sala das sessões, 28 de maio de 2021' .hnro o elll
.t.,u,
n/k
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BEN.HIR AIRES DE SANTANA

VEREADOR

EXCELENTISSITUO SENHOR PRESIDENTE DA CÂUANN MUNICIPAL DE

VEREADORES DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA

o vereador abaixo assinado no uso de suas atribuições legais e regimentais vent

requerer a V.Ex.' que após a deliberação e a aprovação do plenário' seja encaminhado

ao Exmo Sr' Prefeito Municipal a seguinte indicação:

- r- ----l l^aal
,,Limpeza e cobertura de toda a extensão do canal tocalizado na Rua Bela vista'

Bairro São Pedro, nesta cidade"'

Justificativa

Atendendo as reivindicações dos moradores da Rua Bela Vista' lOCalizada no Bairro

são Pedro, é que venho requerer ao Poder Executivo Municipal a limpeza e cobertura

de toda a extensáo do canal situado na referida rua'

Apresenteindicaçãoédesumaimportânciadevidoaoexcessodemateriaisque

,encontram-se no canal, visto que este benefício favorecerá o escoamento da água'

garantindo o fluxo de águas das chuvas e esgotos que ali são despejados'

Diante destas consideraçÕes, é que apresento a presente indicação' pelo que se requer

agasalho de tegalidade e responsabilidade administrativa'

,Sala das sessões, 02 de maio de 2021'

Á.p'
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VEREADORES DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA
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; r naÀa nn rten r{ê srras atribuicôes'leôais e rggimentais velqr:+

overe.adorabaixoassinadonousodesuasatribuições"legt
: 1. .,.

: requerer a V.Ex.a que apó! a deliberação e a aprovação do plenário' Seja encaminhado

aoExmôSr'PrefeitoMunicipalaseguinteindicação:

:

,itMpLANTAçÃo DA coNsTRUçÃo DE DUAS ClcLovlAs BIDIRECIoNAIS

(óeunooDUPLoGg";üi&j-f'^1rg1o9,i?.,'^?-l?iitt^l'i1ti"^5
iTüffiríãEo"orFÁLrcA or ebrnADA vrcrNAL euE DÁ AcESSo Ao

PovoADo Do cANrlNHo Do sENHoR Dos AFLlros' Lo9SItF,ff?,$,J1ftí?À(}

RURAL, DESTA CIDADE."

l Justificativa

objetivando atender as reivindicações dos dos praticantes da atividade esportiva de

ciclismo; dos moradores do povoado do cantinho do senhor dos aflitos e comunidades

adjacentes, é que venho requerer ao poder executivo municipal a construção de duas

ciclovias bidirecionais (sentido duplo de circulação), iluminação por toda a extensáo e

pavimentaçao 
"rt"rti""'áá "rtr.o. 

vicinal que dá acesso ao supramencionado povoado'

os benefícios na supramencionada estrada faz-se necessário' para garantir um

espaço totalmente ,ágr"groo, para circulação exclusiva de ciclistas, visto

que a realiizaçâoda referida obra proporcionará maior segurança à todos que trafegam

pelas vias em questáo, motivando também a prática de atividade física aos adeptos

desta modalidade êsportiva. vale destacar também que a via encontra-s-e^ bagtante

;;;il;, pielroi".noo o acesso, ocasionando contratempos e prejuízos aos

moradores e usuários, principalmente com a lama no período das chuvas e poeira no

período de estiagem.

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

agasalho" de legalidade e responsabilidade administrativa'

Sala das sessões,02 dejunho de2021'
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BEN.HIR AIRES DE SANTANA
VEREADOR

EXCELENTÍSSITUO SENHOR PRESIDENTE DA CÂTUENN MUNICIPAL DE

VEREADORES DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA

o vereador abaixo assinado no uso de suas atribuiçÕes legais e regimentais

Vemrequerera'V.Ex."queaposadeliberaçãoeaaprovaçãodoplenário,seja

encaminhadoaoExmoSr.PrefeitoMunicipalaseguinteindicação:

"INCLUIR NO PLANO I

19 OS PROFISSIONAIS

MUNICIPAL DE VACINAçÃo coNrRA A COVID'

DE AUTOESCOLA QUE TRABALHAM NA

FORMAçÃo or coNDUTORES, NESTA CIDADE"',

Justificativa

Sala das sessões, 07 junho de2021'

Atendendo as reivindicaçÕes dos profissionais de autoescola que

trabalham como responsáveis pela formação de condutores' é que venho

solicitar que seja autorizada a imunização contra a covid-19 dos trabalhadores

supracitados.

Essa solicitação justifica-se devido a essencialidade das atividades das

autoescolas, visto qr" o cidadão tem sua educação para o trânsito constituída

por meio dos proiissionais que trabalham diretamente na formação dos

condutores, e que a vacinação desses trabalhadores é de suma importância

paraqueesseserviçocontinuesendooferecidocommaissegurança'afimde
conter a transmissão comunitária da COVID-19"

Diante destias consideraçóes, é que apresento a presente indicação,

pelo que se requer agasalho de legalidade e responsabilidade administraüva'

Á.prov

Assinatura do trun
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BEN.HIRAIRES DE
VEREADOR

ExcELENTÍsstTuoSENHoRPRESIDENTEDAcÂruennMUNlclPALDE
VEREADORES DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA

' ' o vereador abaixo assinado no uso de suas atribuições legais e regimentais

VemrequereraV.Ex."queaposadeliberaçãoeaaprovaçãodoplenário,seja
encaminhado ao Exmo Sr' Prefeito Municipal a seguinte indicação:

..SoLIGITARAoPoDERExEcUTIvoQUEPoRMEIoDASSEGRETARIAS

RESPoNSAVEISREALIZEABARRE|RASSANITARIASPELACIDADEEM

VIRTUDEDoAGRAVAMENToDAPANDEMIADEcovID,Ig,BEMcoMo
rerueÉM A TESTAGEM EM MASSA PARA QUE Possr\1lt-t^',!::1',":1f

ffiiil, iã, ,o.,ENrEs EvrrAr.rDo Assr, A pRoLrFEneçÃo po vÍRUs,

NESTEMUNIciPIo ." -arnara liuntct

Justificativa

VenhopormeiodestapropositurarequereraoPoderExecutivoquepormeio
das secretariu, ,"rfon.áveis que sejam iealizadas barreiras sanitár:ias pela cidade em

virtudedoagravamentodaPandemiadecovlD-lg,comomedidaprofilaxicano
enfrentamento do vírus' .-- t ^ -^

outra medida importante nestas barreiras é a realização de testagem em

massaparadiagnosticareventuaiscasoseantevermedidastratativasaospacientes
evitandoassimaproliferaçãodovkus.Estasmedidaspodemvirassociadasacausa
social com a doaçáo de alimentos na realização dos testes pala abastecer a

Assistência Socialã frnOo Social de Solidariedade com o intuito de ajudar a quem

mais Precisa'
Diante destas considerações' é que apresento

;õ;; agasatho de legalidade e responsabilidade

Sala das sessões, 07 dejunho de2021'

a presente indicação, Pelo que se

administrativa.
.ê.pro

dia:
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