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BEN.HIR AIRES DE SANTANA
VEREADOR

excetextÍsstMo sENHoR PRESIDENTE oe cÂuaRl MUNIcIPAL DE

VEREADORES DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA

o vereador abaixo assinado no uso de suas atribuiçôes 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 indicaçâo:

,,truemNraçÃo DE TERRApLENAGEM, MEIO-FlO CONJUGADO COM SARJETA

E PAV|MENTAçÃO lsrÁlTlcA NA RUa lutÔttto BlsPo DE FREITAS,

LocALIZADA NO BAIRRO SÃO TUIOUCI,, NESTA CIDADE.,,

Justificativa

Atendendo as reivindicaçôes dos moradores da Rua Antônio Bispo de Freitas, é que

venho solicitar ao Poder Executivo Municipal a implantação de terraplenagem, meio-fio

conjugado com sarjeta e pavimentação asfáltica para a referida rua'

AmelhorianaruaSupramencionadaedegranderelevância,poisacomunidadesofre

constantemente com a lama no periodo das chuvas e poeira no período de estiagem,

queocasionamproblemasdesaúdeeprejudicamatrafegabilidadedosusuáriosque

precisam cumprir suas atividades cotidianas.

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

requer agasalho de legalidade e responsabilidade administrativa

Sala das sessões, 28 de janeiro de 2021. ÂDrqvad
\i;.Í-*.fr

ãSantana
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BEN.HIR AIRES DE SANTANA
VEREADOR

EXCELENTíSSIIvIO SENHOR PRESIDENTE DA CÂUenR 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 apos a deliberação e a aprovação do plenário, seja encaminhado

ao Exmo Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

,,tMpLANTAçÃO DE TERRAPLENAGEM, MEIO-FlO CONJUGADO COM SARJETA

E eAVIMENTAçÃO ASFALTICA RUA CLERISTON ANDRADE, LOCALIZADA NO

BAIRRO SÃO VIICUEL, NESTA CIDADE."

Justificativa

Atendendo as reivindicações dos moradores da Rua Cleriston Andrade, é que venho

solicitar ao Poder Executivo Municipal a implantação de terraplenagem, meio-fb

conjugado com sarjeta e pavimentaçãoasfálticapara a referida rua.

A pavimentação asfáltica na rua supracitada é de suma importância para os moradores

da mesma, pois no período chuvoso o acúmulo de água na via dificulta o ir e vir do

cidadão e, danif ica os veículos que diariamente trafegam por esta via.

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

agasalho de legalidade e responsabilidade administrativa.

Sala das sessões, 28 de laneiro 2021'
em scssã
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BEI\I:HIR AIRES DE SANTANA
VEREADOR

ExCELENTÍssuvto SENHoR pRESIDENTE DA cÂruana DE vEREADoR"ES

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 deliberaçáo e a aprovação do plenário, seja encaminhada ao Exmo.

Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

"Construção de um Posto Policial Militar no

rural, desta cidade."

Povoado de Mucambo de Baixo, zona

Justificativa

Câmara Municipaloe Barrerras-. .
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Atendendo às reivindicações dos moradores do Povoado de Mucambo de Baixo vimos

solicitar ao Poder Executivo o vosso empeúo 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

potencializar a fiscalização 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, é que apresento a presente indicação, pelo que se requer

agasalho de legalidade e responsabilidade administrativa.

Sala das Sessões, 04 de janeiro de202l.
,ftt*:#i:tâH::&

EREADOR -
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BEN-HIR AIRES DE SANTANA
VEREADOR

ExcELENTÍsstruo SENHoR pRESTDENTE DA cÂuenR 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:

"lmplantação de uma Unidade Básica de Saúde

localizada na Zona Rural deste município."

Justificativa

na Gomunidade Conquista (llha),

Smara MunlclPal ue Bôrrertc
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Atendendo as reivindicações do moradores da Comunidade Conquista (llha) e demais

povoados adjacentes, venho solicitar a construção de uma Unidade Básica de Saúde -

UBS no supramencionado povoado,

Sabe-se da imensa dificuldade que a comunidade enfrenta para ter acesso em marcar

consultas, tratamento dentário, curativos, dentre outros, tendo que se deslocarem para

outros logradouros da cidade para que possam ser assistidas, enfretando também, a

dificuldade de locomoção devido a grande escassez de transporte. Vale destacar que

a implantação de uma UBS melhorará a qualidade de vida, as condições para a

execução dos progamas de saúde preventiva e curativa da comunidade em questão.

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

requer agasalho de legalidade e responsabilidade administrativa.

Sala das sessões, 13 de janeiro de 2021.

Ben
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