
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
ESTADO DA BAHIA 

Gabinete do Presidente 

Oficio OFDL ng 199/2018/CMC 

Camaçari, 24 de maio de 2018 

A 

Prefeitura Municipal de Camaçari 

Sr. Antonio Elinaldo Araújo da Silva 

Prefeito Municipal 

INDICAÇÃO  Ng 050/2018 

India,  ao Chefe do Poder Executivo "...solicitação para 

que sejam feitas obras de infraestrutura com relação à 

pavimentação asfáltica, na Colônia Boa União, em Vila 

de Abrantes Camaçari-Ba..." 

Prezado Senhor, 

Encaminho anexa, a Indicação, da autoria do Vereador 

GiIvan Souza. Com  as subscrições dos Vereadores Niltinho, Pastor NeiIton, Jair Costa, 

Flávio Matos e da Vereadora Fafá de Senhorinho. Informando que a proposição 

tramitou atendendo todos os pressupostos regimentais e foi aprovada por 

unanimidade, em 24 de maio de 2018, durante a decima sexta sessão ordinária 

deliberativa, do primeiro período legislativo. 

Atenciosamente, 

Oziel dos S 

Preside te 

Prefeitura Municipal de Camaçari 

SECRETARIA DE GOVERNO 
CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA 

Em:25__Qkliàs 	(10 

Por: 



SALA DAS SESSÕES,, D4/- J 

Gilva  .  i , 
Ver dor 

EIRO DE 2018 

ESTADO DA BAHIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
GABINETE DO VER. GILVAN SOUZA 

Ex.m°. Sr. Oziel Araújo 
MM. DD. Vereador - Presidente 

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
PROTOCOLO LEGISLATIVO 

PROCESSO N. :  074   
fl  ATA:  
HORÁRIO: 	• 	•   ,30  

ASSINATURA: 	,KrA  

?OR  
O 

O Vereador Gilvan Souza, infra-assinado no uso de suas atribuições legais, 4met 
apreciação da Câmara Municipal de Camaçari a seguinte proposição: 

INDICAÇÃO N°05C /2018 

O vereador Gilvan Souza vem requerer, após tramitação regimental, que esta 
Legislativa encaminhe ao Excelentíssimo Prefeito, Elinaldo Araújo, a solicitação para 
que sejam feitas obras de Infraestrutura com relação à pavimentação asfálti a na 
Colônia Boa União, em Vila de Abrantes - Camaçari-Ba. 

JUSTIFICATIVA: 

A Constituição Federal (1988) estabelece como competência concorrente dos 
Municípios a prestação dos serviços públicos de interesse local (Artigo 30, Inciso V), vez 
que incumbe ao poder público a prestação de serviços públicos (Artigo 175). 

Destarte, a Lei Orgânica de Camaçari estabelece que compete ao Município 
organizar e prestar, diretamente, ou sob o regime de concessão ou permissão, os 
serviços públicos locais, que têm caráter essencial (Artigo 12 Inciso X). 

A solicitação para que sejam feitas obras de lnfraestrutura com relação à 
pavimentação asfáltica na Colônia Boa União, em Vila de Abrantes - Camaçari-Ba, 
é um fator decisivo de mobilidade para os moradores da região. Ratificando pedidos 
anteriores, registrados através de Requerimentos, oficios e reuniões entre representantes 
do poder público e moradores, o presente documento Indica que sejam realizadas obras 
de pavimentação asfáltica visando melhorar as condições de tráfego na região. 

A comunidade situada às margens da BA 099, abriga famílias de diferentes classes 
sociais e faixa etária. No entanto, as condições de mobilidade e a infraestrura da região 
estão comprometidas, demandando ações do poder público. 

De acordo com os moradores, as únicas intervenções realizadas na localidade foram 
através de empresas privadas e iniciativa particular. A comunidade da Boa União alega 
ainda, que o IPTU pago na região é um dos mais caros do município, sem contudo, os 
beneficios serem revertidos para o local. 

Assim, este requerimento se faz justo na medida em que se trata de ofertar aos 
moradores uma vida mais digna. Diante de tão nobres justificativas, solicito dos meus 
nobres colegas desta Casa, a aprovação desta Indicação. 
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