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CNPJ: 16.25 6.893 /0001 -70

BEN.HIR AIRES DE SANTANA
VEREADOR

ExcELENTÍsstntto SENHoR pRESTDENTE DA cÂuene MUNtctpAL DE

VEREADORES DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA

O vereador abaixo assinado no uso de suas atribuiçôes legais e regimentais

requerer a V.Ex.a que apos a deliberação e a aprovação do plenário,

encaminhado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

"tMpLANTeÇÃo DE REeuAlrrtceçÃo esrÁurcA NA RUA sANTR custóorl,
LOCALIZADA NO BAIRRO BARREIRINHAS, NESTA CIDADE."

Justificativa

Considerando as reivindicações dos moradores da Rua Santa Custódia, 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.

Sala das sessões, 08 de março de 2022.
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BEN.HIR AIRES DE SANTANA
VEREADOR

ExcELENTíssrwto SENHoR pRESTDENTE DA cÂnaeRe 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:

"!MpLANTaçÃo DE TERRAnLENAGEM, MEto-Fto coNJUGADo coM

SARJETA, cAScALHAMENTo ou pAVtMENTaçÃo ASFALTtcA No

ENDEREçO IDENTIFICADO COMO PO SACO, LOCALTZADO NO POVOADO

RtAcHtNHo, zoNA RURAL DESTE MUNlcipto ."

Justificativa

Po Saco, situado no Povoado Riachinho, Zona Rural deste municpio, e que venho

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

conjugado com sarjeta e pavimentação asfáltica para a referida localidade.

O cascalhamento ou pavimentação asfáltica no povoado supracitado e de

suma importância para os moradores do mesmo, pois, principalmente no período

chuvoso o acúmulo de água na localidade dificulta o ir e vir do cidadão.

Diante desta§ considerações, é que apresento a presente indicação, pelo

que se requer agasalho de legalidade e responsabilidade administrativa.

Sala das sessÕes, 22 de março de 2022.
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BEN.HIR AIRES DE SANTANA
VEREADOR

ExcELENTíssrruro SENHoR pRESTDENTE DA cÂruana 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 apos a deliberação e a aprovação do plenário, seja

encaminhado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

"tMpLANTnçÃo DE TERRAeLENAGEM, MEto-Fto coNJUGADo cou sARJETA

E pAvrmErureçÃo RsrÁlrrcA NA RUA BELo HoRtzoNTE, LocALtzADA No

BAtRRo sÃo rultcuEL, NESTA ctDADE.,,

Justificativa

Atendendo as reivindicações dos moradores da Rua Belo Horizonte no Bairro São

Miguel, é que venho solicitar ao Poder Executivo Municipal a implantação de

terraplenagem, meio-fio conjugado com sarjeta e pavimentação asfáltica paru a

referida rua.

A pavimentação asfáltica na rua supracitada é de suma importância paru os

moradores da mesma, pois, principalmente no período chuvoso o acúmulo de água na

via dificulta o ir e vir do cidadão e, danifica 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, 30 de março de 2022.
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BEN-HIR AIRES DE SANTANA
VEREADOR

EXcELENTÍSSITUO SENHOR PRESIDENTE DA CÂIURNI 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 apos a deliberação e a aprovação do plenário, seja

encaminhado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

,,tMeLANTeçÃO DE TERRAPLENAGEM, MEIO-FIO CONJUGADO COM SARJETA

E pAVtMENTAçÃO ASFALTTCA NA AVENTDA RUrÔrutO cARLOS MAGALHÃES,

LOCALIZADA NO BAIRRO NOVO HORIZONTE, NESTA CIDADE.''

Justificativa

Atendendo as reivindicações dos moradores da Av. Antônio Carlos Magalhães,

situada no Bairro Novo Horizonte, é que venho solicitar ao Poder Executivo Municipal

a implantação de terraplenagem, meio-fio conjugado com sarjeta e pavimentação

asfáltica paru a referida via.

A pavimentação asfáltica na avenida supracitada é de suma importância para os

moradores da mesma, pois, principalmente no período chuvoso o acúmulo de água na

via dificulta o ir e vir dos cidadãos e, danifica 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, 30 de março de2022. .:,rrlôÍô Muntctpalde Barf err,-
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BEN-HIR AIRES DE SANTANA
VEREAOOR

exceuentÍsslMo sENHoR PRESIDENTE ol cÂmlna 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. PreÍeito Municipal a seguinte indicação:

"REFORMA E REVITALIZAçÃO DE TODA A ESTRUTURA EXISTENTE NA

PRAÇA DE ALIMENTAçAO 24 HORAS, LOCALIZADA NO BARRq,

NESTA CIDADE."

Justificativa

A presente indicação visa atender as demandas dos comerciantes e moradores do

Centro História, que estão clamando ao Poder Executivo Municipal através da sua

secretaria de lnfraestrutura e serviços Públicos que priorize a reforma e

revitalizaçãodaPraçadeAlimentação24horas,vistoqueessaáreaéumespaço

de convivência, alimentação e lazer, destinado à integraçáo das pessoas' e que

essa obra trará benefícios de alta relevância aos trabalhadores e populares que

frequentam a suPracitada Praça.

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

requer agasalho de legalidade e responsabilidade administrativa'

Sala das sessões, 3'l de março de 2022'
Câmara Municipal de Barreiras. BH
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BEN.HIR AIRES DE SANTANA
VEREADOR

ExCELENTíssltuo SENHOR PRESIDENTE DA cÂuaRn 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:

,,tMpLANTlçÃO DE TERRAeLENAGEM, MEIO-FIO CONJUGADO COM SARJETA

E pAVtMErureÇÃO ASFALTTCA NA RUA BELA VISTA, LOCALIZADA NO BAIRRO

vtLA Dos ruxctoxÁRtos, NESTA ctDADE."

Justificativa

Atendendo as reivindicações dos moradores da Rua

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

conjugado com sarjeta e pavimentação asfáltica para a referida rua.

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 cumprir suas atividades cotidianas.

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

se requer agasalho de legalidade e responsabilidade administrativa.

Sala das sessões, 12 de abril de 2022.
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EXCEICNTISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA 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 deliberação e aprovaçáo do Plenário, seja encaminhada ao Exmo Sr'

Prefeito Municipal a seguinte lndicação:

,,Que seja estudada a possibilidade de ser disponibilizado um seruiço de pronto

atendimento através de um caminhão-pipa, cedido pela Prefeitura Municipal' uma vê2

na semana, para abastecimento de água potável para os munícipes que r*idem na

Comunidade Assentamento Santa Rita l, zona rural desse município"'

JUSTIFICATIVA

A presente indicaçâo tem como objetivo abastecer as propriedades dos mu

Comunidade Assentamento Santa Rita l, área rural com água potável, uma vez por semana,

tendo em vista que esses moradores náo estão recebendo diariamente nem a água salobra

destinada através de poços, que estão praticamente esgotados deixando de abastecer as

famílias. Deste modo, disponibilizar um caminhâo-pipa com água doce para realizaçáo do

serviço de atendimento beneficiará diversos munÍcipes que residem nessa comunidade da

área rural e necessitam de água potável por vários motivos básicos.

Sala das Sessões, em '17 de fevereiro de 2022.
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