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ExcELENTÍssIItIo SENHoR PRESTDENTE DA cÂuena 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

encaminhada ao Exmo Sr. Prefeito Municipala seguinte indicação:

"Reforma e revitalização da praça Praça José Nicolau Araújo, com implantação

de um parque infantil e equipamentos de ginástica, situada no Povoado

Mucambo de Baixo, nesta cidade."

Justificativa

A presente indicação visa atender as inúmeras reinvindicaçÕes dos moradores

do Povoado Mucambo de Baixo, que estão clamando ao Poder Executivo Municipal

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

revitalização da Praça José Nicolau Araújo, 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 a presente indicação, pelo que

se requer agasalho de legalidade e responsabilidade administrativa.

Sala das sessões, 07 de fevereiro de 2022.
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BEN.HIR AIRES DE SANTANA
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ExcELENTÍSSIIvIO SENHOR PRESIDENTE DA CÂUENA MUNICTPAL 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

encaminhada ao Exmo Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

,, tM nLANTIçÃO DE REQUAUTICaçÃO ASFALTTCA NA T RAVESSA .t U v Ê ru Cl O

HERUDILHO, LOCALIZADA NO BAIRRO VILA DO SAS, NESTA CIDADE.''

Justificativa

Considerando as reivindicações dos moradores da Travessa Juvêncio

Herudilhor, venho solicitar ao Poder Executivo Municipal a implantação de

requalificação da pavimentação asfáltica paru a referida via.

A melhoria na travessa supramencionada faz-se necessário, pois a mesma

encontra-se em péssimas condições para se trafegar com veículos e também, oferece

riscos aos pedestres devido aos buracos em toda a sua extensão.

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

se requer agasalho de legalidade e responsabilidade administrativa.

Sala das sessões, 07 de fevereiro de 2022.
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BEN-HIR AIRES DE SANTANA
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ExcELENTíssIuo SENHoR PRESIDENTE DA cÂnaene MUNIcIPAL
VEREADORES DE BARREIRAS ESTADO DA BAHTA

O vereador abaixo assinado no uso de suas atribuições legais e regimentais vem
requerer a V.Ex.a que após a deriberação e a aprovação do plenário, seja
encaminhada ao Exmo sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

..IMPLANTEçÃO 
DE TERRAPLENAGEM, MEtO.FIO CONJUGADO COM SARJETA

E PAVIMENTEçÃO ASFALTICANA RUA FETRA DE SANTANA, LOCALIZADA NO
BAIRRO MORADA NOBRE, NESTA CIDADE."

Justificativa

Atendendo as reivindicações dos moradores da Rua Feira de Santana, é que venho
solicitar ao Poder Executivo Municipal a implantação de terraplenagem, meio-fio
conjugado com sarjeta e pavimentação asfáltica para a referida via.
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 cumprirsuas atividades cotidianas.

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

Sala das sessões, 07 de fevereíro de 2022.
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BEN-HIR AIRES DE SANTANA

VEREADOR

EXCELENTÍSSnIIO SENHOR PRESIDENTE DA cÂtuam MUNICIPAL

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 Municipala seguinte indicação:

,,IMrLANTAçÃO DE REQUALTFICAçÃO DE PAVIMENTAçÃo ASFALTTCA NA

RUA PARA, LOCALIZADA NO BAIRRO BARREIRINHAS, NESTA CIDADE.''

Justificativa

Considerando as reivindicações dos moradores da Rua Pará, 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 mobilidade ao local, e, consequentemente,

proporcionará melhor qualidade de vída a comunidade.

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

requer agasalho de legalidade e responsabilidade administrativa.
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Sala das sessões, 17 de Íevereiro de 2022.
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