
'ALTr BA

BEN-HIRAIRES DESANTANA : .'..'i'' ; :,

EXCELENTÍSSIIVIO SENHOR PRESIDENTE DA' CÂMARA MUNICIPAL DE

VEREADORES DE BARREIRAS ESTADO,ONEIHIA : ....I: ;. 
.,

O vereador abaixo assinado no uso de suas atribuiiões.l-egais " i"gr"ntais vem

requerer a V.Ex.a que apos a deliberaçãg e na ' aprovação do plenário, seja

encaminhado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal aseguínte indicação:::- , i

"TMPLANTAçÃO DE REQUALIFICAçÃO DA PAVIIVIENTAçÃO ASFÁLTICA DA

RUA SÃO BERNARDO, LOCALIZADA NO BAIRRO BARREIRINHAS, NESTA

CIDADE." r: ,; ; -

JUSTIFICATIVA,,

Considerando as reivindicações dos moladorep Og HUa Sãg Bernrydo, yelho solicitar

ao Poder Executivo Municipal a implantaçãorde'requalificação dá pavimentação

asfáltica par as referida rua.

A melhoria na Rua São Bernardo, faz-se necessária devÍdô'a pâvirhentãção asfáltica

esta degradada devido a intervenção da empreíüaBaiana de. Ágyas e Saneamento

S/A - EMBASA, prejudicando o tÉfego de vebulos e de pessoas. lalq ressaltar que,

esta benfeitoria promoverá aos moiadores à u§'uáiiôs da via-supracitada, boas

condiçõesdetrânsitoemobilidadeàoslocais..:"u,'|,...
Diante destas considerações, é que apresento aipresente indicaçâo, pelo que se

requêr agasalho de legalidade e responsabilida,f,e administrativa. " '
-; 

I

Sala das sessões, 22 de setembro 202í.
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. ,. ... ': .:.

ExcELENTísslwro sENHoR IFESIDENIF", .on cÂtulnli MUNtctPAL DE

vEREADoRES DE BARREIRAS e§reoo DABAIIIA ,;, 
,:

O vereador abaixo assinado no uso de suas,atribüições legais e regimentais vern
l; .'r,-

requerer a V.Ex.a que após a deliberaçáo e a aprovaçãodo plenário,'seja'encaminhado

ao Exmo Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

"rMpLANTnçÃo DE stNAlzaçÃo DE PLAcAS oe rnÂNsro E DE 02 (Dols)

QUEBRA.MoLAS NA RUA SÃO CNISTOVÃO, LOCALIZADA NO BAIRRO NOVO

HORIZONTE, NESTA C!DADE."

JUSTIFIGATIVA.
";i :: " ."': '"'
I --

Atendendo as inúmeras reivindicações dos mofêdores, pedestres e motoristas
que utilizam a Rua São Cristóvão, situada no Bairro Novo.HOrizonte,. como via de

acesso, é que venho solicitar ao' Poder Eiecutiyo Municipal á' implantação de

sinalização de placas de trânsito e de 02 (dois) quebra-molas, distribuÍdqs ao longo da

referida localidade. : ..;

Vale ressaltar que, o objetivo desta propositura é atender os anseios da
população que encontra-se insegura com a :êlevadd velocidade dos veículos que

transitam pela supracitada rua, principalmente dos môtocíôlistàr§.'Essa':obra será de
grande relevância para a comunidade, pois diminuirá; consideravelmente, a velocidade

dotráfegoeapossibilidadede.futurosacidente9',
Diante destas considerações, é gue'aprégento a presente indicação, pelo que se

requer agasalho de legalidade e responsabilidade administrativa.

Sala das sessões, 22 de setembro de 2Q21.
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BEN.HIR AIRES DE.SANTANA

VEREADOR r'

EXCELENTíSSIIUO SENHOR PRESIDENTE..DAI CÂUENE MUNICIPAL DE. -::,, ., .

vEREADoRES DE BARRETRAS ESTADo D,+BAll!A' .. i,

O vereador abaixo assinado no uso de sua§ atrib,üiCOes legais .e regimentais vent

requerer a V.Ex.a que após a deliberação e a aprovagão do plenário, seja encaminhado

ao Exmo Sr. Prefeito Municipal a seguinte indidaçãgi, : lt: . -, :

,,rMpLANrAçÃo DE SINALIZAçÃo DE PLÀcAS1DÊ fnÂry§ryo E PE 02 (DolS)

QUEBRA-MOLAS, NA TRAvESSA SÃO LUCAS,.ç9CALIZADA NO BAIRRO NoVo

HORIZONTE, NESTACIDADE." i:,
,. ' :'..; .

JUSTIFICATIVA"

Atendendo as inúmeras reivindicaçOes,àos moqadores, pedàstres e motoristas

que utilizam a Travessa São Lucas, sitUada,,no Bairro Novo Horizonte, como via de

acesso, é que venho solicitar ao Poder Efiêcutiy"o.'MUnicipal â. implantação de

sinalização de placas de trânsito e de 02 (dois) quebra:ríólà§, distri6Uídôs ao longo da

referidalocalidade. ' 'ri''
Vale ressaltar que, o objetivo desta ipr:opôsitura é atender os anseios da

população que encontra-se insegqra cbm a:elevgda velocidade- dos veículos que

transitam pela supracitada rua, priÀcipalmeníê"Oo§'mbtocic[istas. Essa.obra será de

grande relevância paru a comunidade, pqis..didrinuir* c,onsiderav-elrnentqr a velocidade

do tráfego e a possibilidade de futuros acidenteq. ,1i
Diante destas considerações, é que qpçperrtci,a presente. indicação, pelo que se

requer agasalho de legalidade e responsbilidade ddministrativa. '

íi"h -':' r'ii::,'.r

Sala das sessões, 22 desetembro de 202L "

,:ard Muntcip
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