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BEN.HIR AIRES DE SANTANA
VEREADOR

ExCELENTísStuo SENHOR PRESIDENTE DA CÂuanR MUNICIPAL DE

VEREADORES DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA

O vereador abaixo assi n ado n o u so de su as atri bu ições legais e regi men tais 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:

,'Reforma, ampliação, ajardinamento, implantação de academia de

ginástica e quadra poliesportiva com cobeÉura na Praça Valdomiro José

dos santos, situada no Bairro Barreirinhas, nesta cidade{*ara Municl
o

Justificativa

A presente indicação visa atender às inúmeras reivindicações dos moradores do

Bairro Barreirinhas, que estão clamando para que o PoderExecutivo através de

sua Secretaria de lnfraestrutura e Serviços Públicos priorize a reforma,

ampliação, ajardinamento, implantação de academia de ginástica e quadra

poliesportiva com cobertura na Praça Valdomiro José dos Santos, visto que, esta

área é um espaço de convivência e lazer, destinado à integração das pessoas e

à convivência comunitária.

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

que se requeragasalho de legalidade e responsabilidade administrativa.

Sala das sessões, 04 de fevereiro de2022.

Valdimiro José
Vereador - Podemos
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BEN-HIR AIRES DE SANTANA
VEREADOR

EXCELENTíSSIruO SENHOR PRESTDENTE DA cÂtunnR 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:

*lMpLANTnçÃO DE REQUAurlcaçÃo DA PAVIMENTAçÃO ASFALTICA NA

RUA BOA rÉ, tOCRttZADA NO BAIRRO VILA DO SAS, NESTA CIDADE."

Justificativa ,

Considerando as reivindicações dos moradores da Rua Boa Fé, venho solicitar ao

Poder Executivo Municipal a implantação de requalificação de pavimentação asfáltica

para a referida rua.

Esta benfeitoria amenizará os transtornos causados pela ação do tempo, tanto nos

períodos chuvosos quanto nos períodos de seca, além de oportunizar melhor

qualidade de vida aos cidadãos no que tange a questão da saúde pública. Vale

ressaltar também que melhorará significativamente o tráfego de veículos e pedestres.

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

requer agasalho de legalidade e responsabilidade administrativa.

Sala das sessões, 04 de fevereiro de 2022.

Assinati,t'a dr =lL nc
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BEN.HIR A!RES DE SANTANA
VEREADOR

ExcELENTÍssruo SENHoR pRESTDENTE DA cÂnlam MUNtctPAL 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 REeuAunceçÃo DA pAvtuerurnçÃo ASFALTIcA NA

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

Justificativa

Considerando as reivindicações dos moradores da Rua Buriti, localizada no Bairro

Barreirinhas, venho solicitar ao Poder Executivo Municipal a implantação de

requalificação da pavimentação asfáltica para a referida rua.

A melhoria na rua supramencionada faz-se necessário, pois a mesma encontra-se em

péssimas condições para se trafegar com veículos, oferecendo 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, 04 de fevereiro de 2022.
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BEN.HIR AIRES DE SANTANA
VEREADOR

ExcELENTÍSSIIvIO SENHOR PRESTDENTE DA CÂUANE MUNICTPAL DE

VEREADORES DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA

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

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

encaminhado ao Exmo sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

,,IMeLANTAçÃO DE REQUALIFICAçÃO DA PAVIMENTAçÃO ASFÁLTICA DA

RUA BOA ESPERANçA, LOCALTZADA 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 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 que se

requer agasalho de legalidade e responsabilidade administrativa.

Sala das sessões, 04 de fevereiro de 2022.
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BEN.HIR AIRES DE SANTANA
VEREADOR

ExGELENTÍsslnao SENHoR PRESIDENTE DA cÂnltlRa 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:

"tMpLANTaçÃo DE REeuALtFtcAçÃo DE pAvtMeureçÃo ASFALTIcA NA

RUA MoRpARÁ, LocALtzADA No BAtRRo BARREIRINHAS, NEsrA ctDADE.,'

Justificativa

Considerando as reivindicações dos moradores da Rua Morpará, 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 vida a comunidade.

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

requer agasalho de legalidade e responsabilidade administrativa.

Sala das sessões, 04 de fevereiro de 2022.

f§de Santana
'eador-PSD
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