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BEN-H!R AIRES DE SANTANA
VEREADOR

ExcELENTÍssIIvIo SENHoR PRESIDENTE DA cÂuaRe 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:

"tMpLANTeçÃo DE srNALrzAçÃo nonlzoNTAl DE 01(uMA) FAtxA DE

eEDESTRES NA RUA sANTo eurôuo,1g7 (EM FRENTE Ao sERVIço soctAL

oo coltÉRcto - sESc), LocALtzADA No BAtRRo sANTo erurôruto, NESTA

CIDADE.''

tn'' Js tO;Lt I es§-hr3
Justificativa

':çci63l1r3 dC =UnCi n.

Considerando as reivindicações dos moradores do bairro, venho solicitar ao Poder

Executivo Municipal a implantação da sinalização horizontal de 01(uma) faixa de

pedestres na Rua Santo Antônio,137, situada no Bairro Santo Antônio, em frente ao -

Serviço Social do Comércio- SESC.

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

automotores que transitam na rua supramencionada. 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 considerações, é que apresento a presente indicação, pelo que se

requer agasalho de legalidade e responsabilidade administrativa.

Sala das sessões, 04 de janeiro 2021. Àpro Õ
dta:... \-(.,
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BEN.HIR AIRES DE SANTANA
VEREADOR

ExcELENTísslnao SENHoR PRESIDENTE DA cÂnaaRa 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:

"Limpeza e cobertura do canal, localizado no Bairro Santo Antônio, nesta

cidade." _âmara Municrpal oe baiit.
Protocolo no 28L
Em Js t oz tat às 12A"2+/A;'N)4,-*Justificativa
Assinatura dc sunci

Atendendo as reivindicações dos moradores do Bairro Santo Antônio, acreditando na

sensibilidade do poder executivo e no anseio desta Casa de Leis que tem como

objetivo promover a qualidade de vida e a segurança dos munícipes, é que venho

solicitar ao Poder Executivo Municipal a limpeza e a cobertura do canal localizado no

bairro supracitado.

Vale ressaltar que, o referido canal encontra-se entupido devido ao excesso de

materiais que interrompem o seu escoamento normal, ocasionando alagamentos nas

áreas localizadas às suas margens.

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

requer agasalho de legalidade e responsabilidade administrativa.

.1rO f
Sala das sessões, 04 de janeiro de 2021. dia:

do ere §9
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BEN-HIR AIRES DE SANTANA
VEREADOR

exceleurisstMo SENHoR pRESTDENTE oa cÂrtaane MUNtctPAL

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 um muro entorno do Posto

Loteamento Rio Grande, neste município.

Justificativa

de Saúde do Bairro

Câmara Municipal oe úarÍerro-
Protocolo no -la&Z<----
Em JS/@/JJ às-P'td9
V-,^^* AA_zxç- -Assinatura do Fu nci^nârit

Atendendo as reivindicações do moradores do bairro Loteamento Rio Grande e

localidades adjacentes, solicito a construção de um de um muro entorno do

Posto de Saúde localizado na comunidade supracitada.

A construção de um muro entorno do referido Posto de Saúde faz-se

necessário, porque garantirá maior segurança, além de preservar o patrimônio

público e evitar que haja necessidade de aquisição de novos materiais/móveis

para repor os subtraÍdos em decorrência de furtos e depredaçÕes por vandâlos.

Diante destas considerações, é que apresento a presente indicaçáo, pelo que

se requer agasalho de legalidade e responsabilidade administrativa.

Sala das sessões, 't 3 de janeiro de 2021.

reador - PSD
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José Pereira Albêrnaz, localizada no Bairro Flamengo, úiàteraUolifiig,lle^qalrerras. o.
Protocolo no t8 l---_.---.e,1isq_oalga@3r

BEN-HIR AIRES DE SANTANA
VEREADOR

excelerutisstMo SENHoR pRESTDENTE oe cÂuanl MUNtctPAL DE

VEREADORES DE BARREIRAS ESTADODA BAHIA

O vereador abaixo assinado no uso de suas atribuiçÕes 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:

"implantar a reforma da Unidadê de Sáude da Família - USF Romualdo

J ustificativa

Atendendo as reivindicaçôes do moradores do Bairro Flamengo e bairros

adjacentes, solicito a reforma da USF - Unidade de Saúde da FamÍlia

Romualdo José Pereira Albemaz, localizada no supracitado local,

contemplando toda a estrutu ra e man utenção dos aparelhoes e equipamentos'

Pensando na qualidade de vida e na importância que é a saúde do nosso povo,

a melhoria desta estrutura proporcionará melhor acolhimento, um atendimento

mais humano e célere às pessoas assitidas e, também mais conforto aos

profissionais lotados na unidade. Vale destacar ainda que essa USF encontra-

se em péssimo estado de conservação.

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

se requer agasalho de legalidade e respon sabilidade administrativa.

Sala das sessões, 05 de janeiro de 202't. do
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BEN.HIR AIRES DE SANTANA
VEREADOR

ExcELENTÍsstwro SENHoR pRESTDENTE DA cÂuena MUNtctpAL DE
VEREADORES DE BARRETRAS 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:

"Revitalização da Praça Castro Alves e reforma do Palácio das Artes, ambos
localizados no Bairro Centro, nesta cidade.,'

Justificativa

âmara Municipat ü€.hoÍrr . -
-'rotocolo no J{ q
cm zalolffi.as êxür

- 
l+-{À A{e-,€.

Assinattrra 6lc cgnci' rlár;

A presente indicação visa atender as inúmeras reinvindicações dos munícipes, que

estão clamando ao Poder Executivo Municipal através da sua Secretaria de

lnfraestrutura e Serviços Públicos que priorize a revitalização da Praça Professor

Roberto Santos e a reforma do Palácio das Artes, sede da biblioteca Municipal

Folk Rocha, localizados no Bairro centro, visto que esta área é um espaço de

convivência, lazet e cultura, destinado à integração das pessoas e à melhoria da

qualidade de vida de todos os cidadãos.

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

requer agasalho de legalidade e responsabilidade administrativa.

Sala das sessões, 04 de janeiro de 2021.
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BENHIRAIW
VEREADOR

ExCELENTÍssrvro SENHoR PRESIDENTE DA cÂua.na DE VEREADoRES

DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA

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:

"Construção de um Posto Policial Militar no Povoado do Km J$rilara MunrcrpalOe Barrerro-

Justificativa

Protocolo no €8S ____
rm ).G l]c.É.l r}às o1 hh9

_ fro,-*la Als(a. _ _

Assinatura 6lj Fun6inndrir

Atendendo às reivindicações dos moradores do Povoado do Km 30, vimos

solicitar ao Poder Executivo o vosso empenho para que seja construído uma unidade do

Posto Policial, considerando que os cidadãos do povoado supramencionado, estão

vivendo em constante vulnerabilidade.

Em tempo, cabe salientar, que uma vez instalado o Posto Policial Militar, pode-se

potencializ ar aftscahzação do povoado, com as rondas periódicas e maior assistência aos

moradores, que passa a usufruir do policiamento de fácil acesso para dirimir conflitos e

possíveis delitos na região, conservando a ordem e o bem estar da comunidade.

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

requer agasalho de legalidade e responsabilidade administrativa.

,\nro
Sala das Sessões,04 dejaneiro de202l. dia:..
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.rrldld I'lUIllLlpdl Ue Dq, , .

PÍotocolo no 2€6 -En àG I u- I aLá:_p+hsI
BEN-HIR AIRES DE SANTANA

VEREADOR

exceuntÍsstMo SENHoR pRESTDENTE DA cÂMARA MUNlctpAL DE

VEREADORES DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA

O vereador abaixo assinado no uso de suas atribuições legais e rêgimentais 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 SINALIZAçÃO HORIZONTAL DE OI(UMA) FAIXA DE

PEDESTRES NA RODOVIA 8R.135 (EM FRENTE A SACOLA CHEIA DO

nocÉnto;, saíDA eARA sÃo oestoÉRto, uocALtzADA No BAIRRo RIBEIRÃo,

NESTA CIOADE.

Justificativa

Considerando as reivindicações dos moradores e comerciantes do bairro, venho

solicitar ao Poder Executivo Municipal a implantação da sinalização horizontal de

01(uma) Íaixa de pedestres na Rua Rodovia Br-135 (em frente a Sacola Cheia do

Rogério), saÍda para São Desidério, localizada no Bairro Ribeirão.

O local supramencionado conta com um grande fluxo de veículos de passeio, 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, correndo sérios riscos de

sofrerem graves acidentes, visto que, a pista favoÍece a elevada velocidade dos

vêículos automotores.

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

requer agasalho de legalidade e responsabilidade administrativa.

Sata das sessões, 04 de janeiro de 2021.

Ben-
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àmara Municioat oe Barrerra
pr91sç619 6o .Z8I ._

BEN-HIR AIRES DE SANTANA
VEREADOR Assinatura dc :11q6i n{.

excelerrÍssruo SENHoR pRESIDENTE oa cÂuaRa MUNrctpAL DE

VEREADORES DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA

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

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

encaminhado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

"IMPLANTAçÃO DE RECUPERAçÃO OE EROSÃOA MARGEM ESQU ERDA DO

RIO DE ONDAS, NA LOCALIDADE DENOMINADA PRAINHA."

Justificativa

Atendêndo as reivindicações dos munícipes de Barreiras, é que venho solicitar ao

Poder Executivo Municipal que viabilize a vistoria técnica e providências que não

agrida o meio ambiente, com relação à erosão localizada à margem esquerda do rio

de ondas, no curso d'água no balneário denominado prainha, no qual trafegam

veículos e pedestres.

Assim sendo, venho requerer as devidas providências preventivas, para que a

contenção da localidade supracitada seja providenciada e totalmente recuperada,

evitando o seu avanço e também uma tragédia as pessoas que utilizam este percuso

como via de acesso a UFOB - Unidade Federal do Oeste da Bahia e aos povoados

adjacentes. Vale ainda ressaltar que, nos períodos chuvosos o problema se intensifica

agravando ainda mais a situação.

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

requer agasalho de legalidade e responsabilidade administrativa.

Sala das sessóes, 04 de janeiro 202í.

EnJ6 l&tALàs 01hss
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BEN.HIR AIRES DE SANTANA
VEREADOR

uâmara Muntctpato€ Dor r c,,,
Protocolo no .288
e,nJqlpgEi-Énss

ffi.-
EXCELENTÍSSIUO SENHOR PRESTDENTE DA CÂUENE MUNICIPAL DE
VEREADORES DE BARREIRAS ESTADO DA BAHTA

O vereador abaixo assinado no uso de suas atribuições legais e regimentais
requerer a V.Ex.a que após a deliberação e a aprovação do plenário,

encaminhado ao Exmo sr. Prefeito Municipal a seguínte indicação:

..IMPLANTEçÃO 
DE CONSTNUçÃO DE AREA DE LAZER AS MARGENS DO RtO

DE ONDAS, NA LOCALIDADE DENOMINADA PRAINHA""

Justificativa

vem

seja

rjc 33rlo'r;t..,'

Atendendo as reivindicações dos munícipes de Barreiras, é que venho solicitar ao
Poder Executivo Municipal a implantação da construção de área de lazer no balneário
denominado Prainha, visto que o mesmo necessita de um olhar especial, voltado para

melhorias na localidade em questão.

Diante do exposto, venho solicitar que o estudo técnico para viabilização de um projeto

macro, atinente aos critérios ambientais cabÍveis faz-se necessário, pois o ponto de

banho supracitado necessita com urgência de adequações no acesso, localdelimitado
para os ambulantes com uma melhor estrutura para que possam desenvolver suas

atividades de forma digna, instalações de lixeiras seletivas, banheiros químicos,

orientação para o tráfego e estacionamentos de veículos, sinalização e orientações

quanto a preservação da área e do meio ambiente, dentre outras melhorias que
poderão ser identificadas a partir do estudo técnico e viabilízação do mesmo.

Vale destacar ainda que, os cuidados ambientais para o usufruto da área pela

população não seja conflitado com a preservação deste importante balneário e atrativo

turístico do nosso município.

Âpro fiqffiffi""-dia:.
Yo,
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O Balneário Prainha é de usufruto popular, por isso, esta obra beneficiará toda a
população que terá um novo espaço de lazer, atrativo turístico e de bem-estar para

todos, além de embelezar significativamente o local.

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

Sala das sessÕes, 04 de janeiro de 202j.
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