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BEN.HIR A!RES DE SANTANA
VEREADOR

ExcELENTísSIIvIo SENHoR PRESIDENTE DA cÂunne 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 LIMPEZA DAS BOCAS DE LOBOS SITUADAS NAS RUAS:
peReíae N..o 237 (EM FRENTE A SERRALHERTA Do SEVERo), sANTA
cusToDrA (PRÓxtMo Ao TGABELEZA) E DA RUA BOA ESPERANçA (EM
FRENTE AO DELL CENTRO DE BELEZA); TODAS LOCALIZADAS NO BAIRRO
BARREIR!NHAS, N ESTA CIDADE.

Justificativa

Atendendo as reivindicaçÕes dos moradores das Ruas: Paraíba, Santa Custódia e Boa

Esperança; é que venho solicitar ao Poder Executivo Municipal a implantação de

limpeza das bocas de lobo das situadas nas supramencionadas ruas.

A via supramencionada vêm sofrendo ao longo dos anos com o período chuvoso, pois

as águas acumulam devido a dificuldade de escoamento em razáo das bocas de lobo

estarem entupidas, assim, percorrem as vias e represam em determinados pontos que

não são nivelados, danificando as pistas de rolamentos e, consequentemente,

dificultando a trafegabilidade de veículos e pedestres.

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

requer agasalho de legalidade e responsabilidade administrativa.

Sala das sessões, 01 de novembro
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BEN.HIR AIRES DE SANTANA
VEREADOR

ExcELENTísstwto SENHoR PRESIDENTE DA cÂunne MUNIcIPAL DE

VEREADORES DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA

A vereadora abaixo assinada, 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 RECUPERAÇÃO DE CRATERA QUE ABRIU.SE NA

pAVtMENTaÇÃo esrÁlrtcA DA RUA FERNANDo DE oLlVElRA, LocALIzADA

NO BAIRRO BARRE!RINHAS, NESTA CIDADE.''

Justificativa

Considerando as reivindicações dos moradores do Bairro Barreirinhas,

venho solicitar ao Poder Executivo Municipal a implantação de recuperação da

cratera que abriu-se na Rua Fernando de Oliveira, localizada no

supramencionado bairro.

Esta solicitação justifica-se devido a referida cratera está comprometendo

a fluidez do tráfego de pessoas e de veículos, colocando em risco a segurança

e a integridade da comunidade que por ali transitam e residem

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

que se requer agasalho de legalidade e responsabilidade administrativa.

Sala das sessÕes, 06 de
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BEN-HIR AIRES DE SANTANA
VEREADOR

excelelTÍsstMo sENHoR PRESIDENTE oe cÂtuaRe MUNIcIPAL DE

VEREADORES DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA

A vereadora abaixo assinada, no uso de suas atribuições legais e regimentais veÍn

requerer a V.Ex.a que aÉs a dêliberação e a aprovaçãodo plenário, seja encaminhado

ao Exmo Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

"IMPLANTAçÃO DE PLACAS DE SINALIZAçÃO E DE 02 (DOIS) QUEBRA{IíOI.AÉi

Ao LoNGo DA RUA sÉRcto BoNFlM, LocALIzADA No BAIRRo

BARREIRINHAS, NESTA CIDADE."

JustiÍicativa

considerando as reivindicaçôes dos moradores do Bairro Barreirinhas, venho

solicitar ao Poder Executivo Municipal a implantação de placas de sinalização e de 02

(dois)quebra.molasaolongodaRuaSérgioBonfim,localizadanosupramencionado

bairro.

Esta solicitação justiÍica-se devido ao intenso f luxo de veículos automotores que

transitam na via em questão, oferecendo assim, grande risco de atropelamênto aos

moradores e as pessoas que necessitam realizar diariamente este percuso. Portanto, o

pedido em questão objetiva proporcionar maior segurança aos pedestres e a redução

da velocidade dos vêículos que por ali trafegam.

Diante destas consideraçóes, é que apresento a presente indicaçáo, pelo que se

requer agasalho de legalidade e responsabilidade administrativa'

Sala das sessões, 06 de dezembro de 2021.
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