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EXCELENTiSSIIVIO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMANR MUNtCtPAL DE

VEREADORES DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA

O vereador abaixo assinado no uso de suas atribuições legais

requerer a V.Ex.a que apos a deliberação e a aprovação

encaminhado ao Exmo sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

e regimentais vem

do plenário, seja

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

asfáltica na Rua Joaquim Barros, localizada no Bairro Barreirinhas, nesta
cidade."

Justificativa

Atendendo as reivindicações dos moradores da Rua Joaquim Barros, localizada no

Bairro Barreirinhas, 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 melhoria na rua supramencionada 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,

requer agasalho de legalidade e responsabilidade administrativa.

Sala das sessões, 03 de fevereiro de 2OZO
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ExcELENTíssInIIo SENHoR PRESIDENTE DA cÂmeRe MUNIcIPAL DE

VEREADORES DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA

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

requerer a V.Ex.a que apos a deliberação e a aprovação do plenário,

encaminhado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

"tMpLANTAçÃo DE REeuALtFtcAÇÃo DA pAVtMENTAçÃo ASFALTIcA DA

RUA BOA ESPERANçA, LOCALIZADA NO BAIRRO BARREIRINHAS, NESTA

CIDADE."

Justificativa

Considerando as reivindicações dos moradores da Rua Boa Esperança, venho

solicitar ao Poder Executivo Municipal a implantação de requalificação da

pavimentação asfáltica paru a referida rua.

A melhoria na supramencionada rua faz-se necessário, pois a pavimentação asfáltica

encontra-se degradada devido a ação do tempo, prejudicando o tráfego de veículos e

de pessoas. Vale ressaltar que, esta benfeitoria promoverá aos moradores e usuários

da via, boas condições de trânsito e mobilidade ao local.

Diante destas considerações, é que apresento

requer agasalho de legalidade e responsabilidade

Sala das sessões, 03 de fevereiro de 2020.
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ExcELENTÍssIMo SENHoR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE

VEREADORES OE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA

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

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

encaminhado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

"tMpLANTAçÃo DE REeuALrFrcAçÃo DE PAVIMENTAçÃo nsrÁlrtcl Nl
RUA DOUTOR DANIEL TEIXERENSE, LOCALIZADA NO BAIRRO

BARREIRINHAS, NESTA CIDADE."

JustiÍicativa

Considerando as reivindicações dos moradores da Rua Doutor Daniel Teixerense,

venho solicitar ao Poder Executivo Municipal a implantação de requalificação de

pavimentação asÍáltica para a referida rua.

A melhoria na supramencionada rua íaz-se necessário, pois a pavimentação asfáltica

encontra-se degradada devido a ação do tempo, prejudicando o tráfego de veículos e

de pessoas. Vale ressaltar que, esta melhoria promoverá aos moradores e usuários da

via, boas condições de trânsito e mobilidade ao local, e, consequentemente,

proporcionará melhor qualidade de vida a comunidade.

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

requer agasalho de legalidade e responsabilidade administrativa.

Sala das sessóes, 03 de feveiro de 2020. Apro;
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BEN-HIR AIRES DE SANTANA
VEREADOR

ExcELENTÍssIIvIo SENHoR PRESIDENTE DA cÂnaRna 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 apos a deliberação e a aprovação do plenário, seja

encaminhado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

"Reforma e revitalização da Praça Professor Roberto Santos com implantação

de um parque infantil e equipamentos de ginástica, localizada no Bairro
Barreirinhas, nesta cidade."

Justificativa

A presente indicação visa atender as inúmeras reinvindicações dos moradores do

Bairro Barreirinhas, que estão clamando ao Poder Executivo Municipal através da sua

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

da Praça Professor Roberto Santos, visto que esta área é um espaço de convivência e

lazer, destinado à integração das pessoas e à melhoria da qualidade de vida da

comunidade. Em tempo, sugerimos também, a implantação de um parque infantil e

equipamentos de ginástica.

Diante destas considerações, é que apresento

requer agasalho de legalidade e responsabilidade

Sala das sessões, 05 de fevereiro de 2020.
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ExcELENTÍssturo sENHoR pRESTDENTE DA cÂuene MUNtctpAL DE

VEREADORES DE BARRETRAS ESTADO DA BAHIA

O vereador abaixo assinado no uso de suas atribuiçôes legais e regimentais vem
requerer a V.Ex.a que apos a deliberação e a aprovação do plenário, seja

encaminhado ao Exmo sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

..IMPLANTEçÃO DE REQUAUTICEçÃO DA PAVIMCTTEçÃO ASFALTICA NA
TRAVESSA PORTO ALEGRE, LOCALIZADA NO BATRRO BARREIRTNHAS,
NESTA GIDADE."

Justificativa

Considerando as reivindicações dos moradores da Travessa porto Alegre, venho
solicitar ao Poder Executivo Municipal a implantação de requalificação da
pavimentação asfáltica para a referida rua.

A melhoria na supramencionada rua faz-se necessário, pois a pavimentação asfáltica
encontra-se degradada devido a ação do tempo, prejudicando o tráfego de veículos e
de pessoas' Vale ressaltar que, esta benfeitoria promoverá aos moradores e usuários
da via, boas condições de trânsito e mobilidade ao local.

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

requer agasalho de legalidade e responsabilidade administrativa.

Sala das sessões, 05 de fevereiro de 2020.

Ben

Aprqrlado em
diat.í19.....1..Qt

aari,,/kr&Q{,/14*

Avenida Clériston Andrade, 1.353 - Baino São Miguel -Tel Q7) 3611-9600 - Fone/Fax: Q7) 36ll-9628
Home Page: www.camaradebaneiras.ba.gov.br - Ouvidoria: 0800-075-8101

.iinaÍa Municipalde

,íeSi.ientc,



Cam6ar6L lvlurtícíyaf {e tsarreíras - tsA
CNPJ: 16.25 6.893 /00 0l -7 0

.-amara Municipal de Barreiras' BA
--órãtocoto no'- JIl-:-r : -

rm 05 I a,-t ,?o às-,Lk-h s
BEN.HIR AIRES DE SANTANA

VEREADOR

EXCELENTÍSSIIVIO SENHOR PRESIDENTE DA CÂNAANE 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:

..IMPLANTAçÂO DE REQUAIITICAçÃO DE PAVIMETTAçÃO ASFALTICA NA
RUA TOMAZ ALVES, LOCALIZADA NO BAIRRO BARREIRINHAS, NESTA
CIDADE."

Justificativa

considerando as reivindicações dos moradores da Rua TomazAlves, venho solicitar
ao Poder Executivo Municipal a implantação de requalificação de pavimentação
asfáltica para a referida rua.

A melhoria na supramencionada rua faz-se necessário, pois a pavimentação asfáltica
encontra-se degradada devido a ação do tempo, prejudicando o tráfego de veículos e
de pessoas. Vale ressaltar que, esta melhoria promoverá aos moradores e usuários da
via, boas condições de trânsito e mobiridade ao rocar, e, consequentemente,
proporcionará melhor qualidade de vida a comunidade.
Diante destas considerações, é que apresento a presente indicação,
requer agasalho de legalidade e responsabilidade administrativa.

Sala das sessões, 0S de fevereiro de 2020.
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BEN.HIR AIRES DE SANTANA
VEREADOR

administrativa.

EXCELENTÍSSIIIIIO SENHOR PRESIDENTE DA CÂIUANA MUNTCIPAL 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:

"lmplantação de terraplenagem, meio-fio conjugado com sarjeta e pavimentação
asfáltica na Rua Gildásio Muniz Barreto, localizada no Bairro Barreirinhas, nesta
cidade."

Justificativa

Atendendo as reivindicações dos moradores da Rua Gildásio Muniz Barreto, é que

venho solicitar ao Poder Executivo Municipala implantação de terraplenagem, meio-fio
conjugado com sarjeta e pavimentação asfáltica para a referida rua.

A melhoria na rua supramencionada 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

requer agasalho de legalidade e responsabilidade

a presente indicação, pelo que

Sala das sessões, 03 de fevereiro de 2020.
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VEREADORES DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA
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MUNICIPAL DE

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 OC UMPEZA NO BUEIRO SITUADO NA RUA SANTA C U STO DIA
(PROXIMO AO IGABELEZA), LOCALIZADO NO BAIRRO BARRETRINHA§, N ESTA
CIDADE.

Justificativa

Atendendo as reivindicações dos moradores da Rua Santa Custódia, é que venho
solicitar ao Poder Executivo Municipal a implantação de terraplenagem, meio-fio
conjugado com sarjeta e pavimentação asfáltica para a referida rua.

De plano, tal indicação visa à limpeza do bueiro supramencionado, a fim de melhorar a
eficiência do sistema de drenagem de águas pluviais e evitar acidentes, tendo em vista
que os sofrendo ao longo dos anos com o período chuvoso, pois, as águas
acumulam devido a dificuldade de escoamento em razão dos bueiro estar
entupido, assim, percorre a via e represa em determinados pontos que não são
nivelados, danificando o pista de rolamento e, consequentemente, dificu ltand
a trafegabilidade de veículos e pedestres.
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. Note-se, ademais, que talserviço é de fundamentalimportância para garantir o perfeito

escoamento das águas da chuva, evitando inundações, propagação de mau cheiro, criação de

insetos e animais que prejudicam a saúde pública.

A viasupramencionada vêm sofrendo ao longo dos anos com o período

chuvoso, pois, as águas acumulam devido a dificuldade de escoamento em

razão dos bueiro estar entupido, assim, percorre a via e represa em

determinados pontos que não são niveladós, danificando o pista de rolamento

e, consequentemente, dificultando a trafegabilidade de veículos e pedestres.

Requer-se ao Poder Executivo deste município, em face das constantes queixas que

os moradores da Rua Santa Custódia vem fazendo, que o bueiro supramencionado

seja desentupido, pois o mesmo exala forte odor, grande acúmulo de lixo, a proliferação de

dive rsos insetos e, nos pe ríodos chuvosos transborda, alagando a rua e m q uestão e, caus a n d o

inúmeros transtornos para a população residente próxima ao local, bem como para as pessoas

que utilizam esta importante via de acesso.

Diante destas considerações, é que apresento a presente indicação, pelo que se
requer agasalho de legalidade e responsabilidade administrativa.

Sala das sessões, 05 de fevereiro de 2020.
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