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ExcELENTÍsSIMo SENHoR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
VEREADORES DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA

o vereador abaixo assinado no uso de suas aÍibuições 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 stNALtzAçÃo, REDUToR DE vELoctDADE E euEBRA_
MoLAs NA RUA PRINGESA ISABEL, PRÓXIMo A IGREJA NoSsA SENHoRA Do
PERPETUO SOCORRO, LOCALTZADA NO BATRRO RENATO GONçALVES,
NESTA CIDADE."

Justificativa

considerando as reivindicações dos moradores do bairro, venho solicitar ao poder

Executivo Municipal a implantação de sinalização, redutor de velocÍdade 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 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 consideraçôes, é que apresento a presente indicação, pelo que se

requer agasalho de legalidade e responsabilidade administrativa.

Sala das sessões, 04 de janeiro de 202'lt. Àp,r
diar,

vatlo etn sessãP do
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BEN.HIR AIRES DE SANTANA
VEREADOR

Excrl.ENrrssÍtvto SENHoR pRESIDENTE DA

VEREADORES DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA

cÂManq, DE

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

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

ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

ó(Implantação de terraplenagem, meio-fio conjugado com

asfáltica ou calçamento na Rua Feira Santana, situada no

nesta cidade." jnrara Municipat oê óor r i
Protocolo no €9G

Justificativa
er-lel§gEGrQ

Considerando às reivindicações dos moradores das Rua Feira Santana, é venho requerer

ao poder executivo a terraplenagem, implantação de meio-fio conjugado com sarjeta e

pavimentação asfáltica para a referida rua.

Pode-se constatar, no entanto, que na epoca das chuvas o tráfego de pessoas e veículos

torna-se inviável, dificultando assim, até mesmo o cumprimento das tarefas diárias dos

usuários que necessitam realizar estes percursos.

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

agasalho de legalidade e responsabilidade administrativa.

Sala das sessões, 25 dejaneiro de202l.

sarjeta e pavimentação

Bairro Morada Nobre,

ei'n s
0la:
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BEN HIR AIRES DE SANTANA
VEREADOR

ExcELENussÍwto SENHoR pRESTDENTE DA

VEREADORES DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA

cÂM.q,RA DE

O vereador abaixo assinado no uso de suas atribuições legal e regimentais vem

requerer a V.Ex.u que após a deliberaçáo e a aprovação do plenário, seja encaminhada

ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

"Implantação de terraplenagem, meio-fio conjugado com sarjeta e pavimentação

asfáltica ou calçamento nas Ruas Dona Nice Boa Ventura, Dona Vitalina,

Criciúma e Taubaté, todas situadas no Bairro Morada Nobre, nesta cidade."
- àmara MuniciPai oe Balretras -

Protocolo no . .Z9I- -*-
Justificativa En Jc 1g.;1 "lI às 09 nqG

-E-.ê
Assinatura do Funci^ná ri"

Atendendo as reivindicações dos moradores das Ruas Dona Nice Boa Ventura,

Dona Vitalina, Criciúma e Taubaté, é que veúo solicitar ao Poder Executivo

Municipal, implantação de terraplenagem, meio-fio conjugado com sarjeta e

pavimentação asfáltica ou calçamento para as ruas supramencionadas.

E importante ressaltar ainda que, os moradores das ruas em questão vêm

sofrendo consequências, principalmente, em época de chuvas quando o tráfego de

pessoas e veículos torna-se um desafio.

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

requer agasalho de legalidade e responsabilidade administrativa.

Sala das sessões, 25 dejaneiro de202l.
adÂpro )ssa

ln.
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BEN-HIR AIRES DE SANTANA
VEREADOR

ExcElnNrtssÍruo SENHoR pRESIDENTE DA

VEREADORES DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA

cÂru,qnA DE

O vereador abaixo assinado no uso de suas atribuições legal e regimentais vem

requerer a V.Ex.u que após a deliberação e a aprovação do plenario, seja encaminhada

ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

"Implantação de terraplenagem, meio-fio conjugado com sarjeta e pavimentação

asfáltica ou calçamento nas Rua Miguel Calmon, situada no Bairro Morada Nobre,

nesta cidade." ._ 
âmara Municipal de Barrerro:
Protocolo no , €98 _.'_-_.-

Justificativ rn.ÇlG/@
Assinatura do Funci.,nári^

Considerando às reivindicações dos moradores da Rua Miguel Calmon é veúo requerer

ao poder executivo a terraplenagem, implantação de meio-fio conjugado com sarjeta e

pavimentação asfáltica para a referida rua.

Pode-se constatar, no entanto, que na época das chuvas o tráfego de pessoas e veículos

torna-se inviável, dificultando assim, até mesmo o cumprimento das tarefas diarias dos

usuários que necessitam realizar estes percursos.

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

agasalho de legalidade e responsabilidade administrativa.

Sala das sessões, 25 dejaneiro de202l.

Apro
dja:.

1.,

aljrig{te
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BEN.HIR AIRES DE SANTANA
VEREADOR

ExcElrNrtssÍvto SENHoR pRESIDENTE DA

VEREADORES DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA

cÂua,na DE

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

requerer a V.Ex.u que após a deliberaçáo e a aprovação do plenario, seja encamiúada

ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

"lmplantação de terraplenagem,

asfáltica ou calçamento na Rua

cidade."

Justificativa

Considerando às reivindicações dos moradores

poder executivo a terraplenagem, implantação

pavimentação asfáltica paÍa a referida rua.

Pode-se constatar, no entanto, que na época das

torna-se inviável, dificultando assim, até mesmo

usuários que necessitam realizar estes percursos.

meio-fio conjugado com sarjeta e pavimentação

Nova, situada no Bairro Morada Nobre, nesta

.âmara Munícipar o€ boi , i,. .
Protocolo no 499
en )G 1 o"L/ .:l às ,új 3j

Abnp,-
Assinatura 6lç cs66i. n á -:

das Rua Nova, e venho requerer ao

de meio-fio conjugado com sarjeta e

chuvas o tráfego de pessoas e veículos

o cumprimento das tarefas diarias dos

Indicação, pelo que se requerDiante destas considerações, é que apresento a presente

agasalho de legalidade e responsabilidade administrativa.

Sala das sessões, 25 dejaneiro de202l.

Áprovado em

dor - PSD
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BEN.HIR AIRES DE SANTANA
VEREADOR

Protocolo no' , ftQ
em /6/gúffi5Àss

,NArro-
Rssinatura do Funci^ná.r,

ExcELENTÍSSIIvIO SENHOR PRESIDENTE DA CÂIURNR 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 TERRAPLENAGEM, MEIO-FlO CONJUGADO COM

SARJETA E PAVIMENTAçÃO ASFALTICA NA RUA GODOFREDO CRUZ,

LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO MIGUEL, NESTA CIDADE.''

Justificativa

Atendendo as reivindicaçÕes dos moradores da Rua Godofredo Cruz no Bairro São

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

terraplenagem, meio{io 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, 28 de janeiro de 2021.
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