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BEN-HIR AIRES DE SANTANA
VEREADOR

exceuNtÍsstmo SENHoR pRESIDENTE oe cAnaam MUNtctpAL DE

VEREADORES DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA

O vereador abaixo assinado no uso de suas atribuiçõês legais e regimentiais vêm

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

encaminhado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

"Reforma e revitalização da quadra poliespoÉiva e da Praça do Povoado

Barrocão de Baixo c,om implantação de ajardinamento, parquê infantil e

equipamêntos de ginástica, ambas estão locâlizadâs no Povoado Barrocão de

Baixo, nesta cidãdê."

JustiÍicativa

A presente indicação visa atender as inúmeras reinvindicações dos moradores do

Povoado Barrocão de Baixo, que estão clamando ao Poder Executivo Municipal

através da sua Secretaria de lnfraestrutura e Serviços Públicos que priorize a reforma

e revitalização da quadra poliesportiva e da Praça do Povoado Barrocão de Baixo,

visto que estas áreas são espaços de convivência e lazer, destinados à prática de

esportes, integração das pessoas e à melhoria da qualidade de vida da comunidade.

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

equipamentos de ginástica na praça supramencionada..

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

rêquer agasalho de legalidade e responsabilidade administrativa.

Sala das sessões, 23 de agosto de 2021.
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BEN.HIR AIRES DE SANTANA
VEREADOR

ExcELENTÍsstnao SENHoR pRESTDENTE DA cÂnlnnl MUNtctpAL DE

VEREADORES DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA

O vereador abaixo assinado no usode suasatribuições legri, e re;ir.ntrirr",
requerer a V.Ex.a que após a deliberação e a aprovação do ptenário, seja

encaminhado ao Exmo Sr. Prefeito Municipala seguinte indicação:

"implantiação de 0í (um) quebra-molas na Rua são Diogo, Locatizada no

Bairro Novo Horizonte, ambas situadas nesta cidade."

Justificativa

Atendendoas reivindicaçõesdos moradores da Rua São Diogo, situada
n o Baino N ovo Horizon te, ven h o sol i citar a implan tação de 0 1 (u m) qu ebra-molas
na su pramencion ada ru a..

A via supracitadacontia com um grande fluxo de veÍculos de passeio e
cargas, ônibus e pedestres, dificultando e colocando em risco a travessia
dos pedestres que necessitam se locomoverem de um lado para o outro da via,
conendo sérios riscos de sofrerem graves acidentes, visto que, a pista favorece
a elevada velocidade dos veículos automotores.

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

Sala das sessões,23 de agosto de 2021.
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BEN-HIR AIRES DE SANTANA
VEREADOR Assinattt ra rlc tru nci^ná ri.,

EXCELENTÍSSIIvIO SENHOR PRESIDENTE DA CÂmenl MUNICIPAL DE

VEREADORES DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA

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

requêrer a V.Ex.a que após a deliberação e a aprovação do plenário, seja encaminhado

ao Exmo Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

,,tMpLANTAçÃg DE stNALtzAçÃo E REVTTALIZAçÃO DA FAIXA DE PEDESTRES

STTUADA NA RUA SANTA CUSTÓDIa, LOCALIZADA NO BAIRRO BARREIRINHAS

(EM FRENTE AO SUPERMERCADO SUPER BOM), E TAMBÉM DA FAIXA DE

PEDESTRES STTUADA NAAVENTDAAHYLON MACEDO (POSICIONADA NA PISTA

CENTRAL EM FRENTE AO POSTO DE COMBUSTíVEL PIT STOP MORADA

NOBRE), SITUADA NO BAIRRO MORADA NOBRE, NESTA CIDADE."

Justificativa

Considerando as reivindicações dos moradores dos Bairros Barreirinhas e

Morada Nobre, venho solicitar ao Poder Executivo Municipal a implantação de

revitalização das faixa de pedestre situada na Rua Santa Custódia (em frente ao

SupermercadoSuper Bom), localizada no Bairro Barreirinhas,, e também a revitalização

da faixa de pedestres localizada na Avenida Ahylon Macedo (posicionada na pista

central que fica em frente ao Posto de CombustÍvel Pit Stop Morada Nobre), situada no

Bairro Morada Nobre.

Esta solicitação justifica-se devido ao intenso fluxo de veículos automotores e de

pessoas que transitam nas supramencionadas rua e avenida, respectivamente. Por

ianto, os pedidos em questão objetivam proporcionar maior segurança aos pedestres.

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

requer agasalho de legalidade e responsabilidade administrativa.

Sala das sessões, 25 de i::u rr
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