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BEN.HIR AIRES DE SANTANA
VEREADOR

ExCELENTÍSStltlO SENHOR PRESTDENTE DA CÂrtaAna MUNICIPAL DE

VEREADORES DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA

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 seguinte indicação:

"IMPLANTAçÃO DE REQUALTFICAçÃO DA PAVIMENTAçÃO ASFÁLTICA NA

RUA AMAZONAS, LOCALIZADA NO BATRRO BARREIRINI'IAS, NESTA C!DADE.''

Justificativa

Considerando as reivindicações dos moradores da Rua Amazonas, venho solicitar ao

poder Executivo Municipal a implantação de requalificação da pavimentação asfáltica

para a referida rua.

A methoria 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.

vem

seja

Avenida Clériston Andrade, 1.353 - Bairro São Miguel - Tet (77) 3611-9600 I Q7) 36ll-9628
Home Page: www.camaradebaneiras.ba.gov.br - Ouvidoria: 0800-075-8101

r,///Jlllll\\ j .-

t l tt lrn llr

A-pro
dia:.

v'j



Camftra Ivturtícíyaf fe tsarreíras tsA
CNPJ: t6.256.893/0001 -70

uamara Munícii
ProtÊitrrc

BEN.HIR AIRES DE SANTANA
VEREADOR

EXCELENTÍSSIT.NO SENHOR PRESIDENTE DA CÂIIIENR MUNIGIPAL 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 REQUALIFICAçÃO DA PAvIMENTAçÃO ASFALTTCA NA

RUA ACRE, LOCALTZADA NO BAIRRO BARRETRINTIAS, NESTA CIDADE."

Justificativa

Considerando as reivindicações dos moradores da Rua Acre, venho solicitar ao Poder

Executivo Municipal a implantação de requalificação da pavimentação asfáltica parua

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.
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VEREADOR

EXcELENTíSSIIvIO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMEM 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 indicação:

,,tMpLANTeçÃO DE REQUALTFTCAçÃO DA PAVIMENTAçÃO ASFALTICA NA

RUA MARTA pERCíLA, LOCALIZADA NO BAIRRO BARREIRINHAS, NESTA

CIDADE."

Justificativa

Atendendo as reivindicações dos moradores da Rua Maria Percília, localizada no

Bairro Barreirinhas, é que venho requerer ao Poder Executivo Municipala implantação

de requalificação asfáltica para a referida rua.

A supramencionada rua encontra-se em péssimas condições de tráfego, com várias

depressões no asfalto fazendo com que, na época das chuvas acumula água

causando riscos aos pedestres, ciclistas e motoristas que utilizam a via, favorecendo

acidentes de trânsito, além de estar esteticamente precária.

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

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA 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 delibêração e a aprovação do plenário, seja

encaminhado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal a seguinle indicação:

"IMPLANTAçÃO DE REQUALIFICAçÃO DA PAVIMENTAçÃO ISTÁUTrcI HE

TRAVESSA PORTO ALEGRE, LOCALIZADA NO BAIRRO BARREIRINHAS'

NESTACIDADE."

Justificativa

Considerando as reivindicações dos moradores da Travessa Porto Alegre, 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 condiçôes de trànsito e mobilidade ao local.

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, U de Íevercto de 2022.
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BEN.HIR AIRES DE SANTANA
VEREADOR

EXCELENTÍSSIIvIO SENHOR PRESTDENTE DA CÂruRRR 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:

"IMeLANTAçÃO DE REQUAUnCeçÃo DA PAvlmerureçÃo ASFALTICA NA

RUA JEFERSON SILVA, LOGALIZADA NO BAIRRO BARREIRINHAS, NESTA

CIDADE."

Justificativa

Considerando as reivindicações dos moradores da Rua Jeferson Silva, 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 responsbilidade administrativa.

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

ExcELENTÍssrwro SENHoR pRESTDENTE DA cÂtuanl 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." que após a deliberação e a aprovação do plenário, seja

encaminhado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

"Construção de uma Escola de Ensino Fundamenta! no Povoado do Km

30."

Justificativa
ess-rn:i,rta dc Fu nci'' na rir

Atendendo as reivindicações dos moradores do Povado do Km 30, vimos

solcitar ao Poder Executivo o vosso empenho para que seja construída uma

escola, com a finalidade de atenderas crianças do supracitado povoado.

Em tempo, ressalto que os moradores do supramencionado povoado têm muita

dificuldade em transportar seus filhos, principalmente pela distância em qu e se

localizam as escolas mais próximas.

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 de2022.

lâmara MuniciP
Protaçolo Â9
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