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BEN.HIR AIRES DE SANTANA
VEREADOR

EXcELENTISSIIvIO SENHOR PRESIDENTE DA CÂUERI MUNICIPAL 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:

,,IMeLANTAçÃO DE REQUALIFICAçÃO ASFALTICA NA RUA SENHOR DOS

AFLITOS, LOCALIZADA NO BAIRRO BARREIRINHAS, NESTA C!DADE."

Justificativa

Considerando as reivindicações dos moradores da Rua Senhor dos Aflitos, venho

solicitar ao Poder Executivo Municipal a implantação de requalificação da

pavimentação asfáltica paru a referida rua.

A melhoria na rua 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.
,; j

Sala das sessões, M de fevereiro de 2022. d.-f-!/L-t
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BEN.HIR AIRES DE SANTANA
VEREADOR

EXcELENTÍSSIMO SENHOR PRESTDENTE DA CÂUANE MUNTCIPAL 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:

"TMeLANTAçÃO DE REQUALTFTCAçÃo DE PAvIMENTAçÃo AsFÁLTICA NA

RUA DOUTOR DANIEL TETXERENSE, LOCALIZADA NO BAIRRO

BARREIRINHAS, NESTA CIDADE."

Justificativa

Considerando as reivindicações dos moradores da Rua Doutor Daniel Teixerense,

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 condiçôes 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
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BEN.HIR AIRES DE SANTANA
VEREADOR

ExcELENTÍssIMo SENHoR PRESIDENTE DA GÂMARA 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:

tMnLANTAçÃo oe untt senaÁroRo No cRUZAMENTo DA RUA RUy BARBosA
COM A RUA 24 DE OUTUBRO, AMBAS LOCALIZADAS NO BAIRRO CENTRO,

NESTA CIDADE.

Justificativa

O cruzamento da Rua Ruy Barbosa com a Rua 24 de Outubro, ambasa situadas no

Bairro Centro é muito perigoso devido ao fluxo intenso de veículos e de pessoas. Em

horários de pico, a travessia dessas ruas tornam-se um grande desafio para pedestres

e motoristas.

Assim sendo, a instalação de um semáÍoro irá proporcionar maior segurança ao

trânsito local, alem de organizar o tráfego e reduzir os riscos de acidentes.

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

requer agasalho de legalidade e responsabilidade administrativa.

Sala das sessões, 07 de Íevereiro de 2022. e 5sâ0
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