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BEN.HIR AIRES DE SANTANA
VEREADOR

ExcELENTísstMo SENHoR pREStDENTE oe cÂnaaRa 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.' que após a deliberação e a aprovação do plenário, seja

encaminhado ao Exmo Sr. Prefelto Municipal a seguinte indicação:

tMpLANTAçÃo DE LtMpEzA DAs BocAs DE LoBo srruADAS NA RUA sANTA
custóon, LocALtzADA No BAtRRo BARREIRINHAs, NESTA ctDADE.

Justificativa

Atendendo as reivindicaçôes dos moradores da Rua Santa Custódia é que venho

solicitar ao Poder Executivo Municipal a implantação de limpeza das bocas de lobo

situadas na supramencionada rua.

A via supramencionada vêm sofrendo ao longo dos anos com o período chuvoso, pois

as águas acumulam devido a dificuldade de escoamento em razão das bocas de lobos

estarem entupidas, assim, percorrem a via e represam em determinados pontos que

nâo são nivelados, danificando a pista de rolamentos e, consequentemente,

dificultando a trafegabilidade 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, 18 de maio de 2022.
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BEN-HIR AIRES DE SANTANA
VEREADOR

excEtEuisstMo sENHoR PREsIDENTE ol cÂrtaana 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 deliberaçáo e a aprovação do plenário, seja

encaminhado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

"TMpLANTAçÃo DE REQUALtFtcAÇÃo DA PAVIMENTaçÃo lsrÁlrlcA NA

RUA JosÉ ot-ítuplo Dos sANTos, LocALIzADA No BAIRRo

BARREIRINHAS, NESTA CIDADE."

Justificativa

Atendendo as reivindicações dos moradores da Rua José Olímpio dos

Santos, localizada no Bairro Barreirinhas, é que venho requerer ao Poder

Executivo Municipal a implantação de requalificação asfáltica para a referida via

Essa significativa melhoria no logradouro supramencionado permitirá

melhor fluidez dos veículos, efetiva sêgurança aos condutores, pedestres e

ciclistas que traÍegam com frequência por este caminho.

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

que se requer agasalho de legalidade e responsabilidade administrativa.

Sala das sessões,24 de maio de 2022.
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BEN-HIR AIRES DE SANTANA
VEREADOR

excetet.lríssrMo sENHoR PRESTDENTE oe cÂrtnaRa 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:

"tnaeururnçÃo DE REeuALtFrcAçÃo nsrÁlrtca NA RUA MtcuEL lxrôruto
DA SILVA, LOCALIZADA NO BAIRRO BARREIRINHAS, NESTA CIDADE."

Justificativa

Considerando as reivindicaçôes dos moradores da Rua Miguel Antônio da

Silva, venho solicitar ao Poder Executivo Municipal a implantação de requalificação da

pavimentação asfáltica para a referida rua.

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

se em péssimas condições para se trafegar com veículos, oferecendo também, riscos

aos pedestres devido aos buracos em toda a sua extensão.

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

se requer agasalho de legalidade e responsabilidade administrativa.

Sala das sessôes, 24 de maio de 2022.
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BEN-HIR AIRES DE SANTANA
VEREADOR

exceueurísstMo sENHoR PRESIDENTE ol cÂuaRa 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 REQUAurtcaçÃo DA PAVIMENTIÇÃo asrÁlrlcA NA

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, LOCALIZADA NO BAIRRO VILA DOS SAS,

NESTA CIDADE."

Justificativa
:._ci _.)1,..â .lr

Atendendo as reivindicações dos moradores da Rua Presidente costa e silva,

localizada no Bairro Vila dos Sas, é que venho requerer ao Poder Executivo Municipal

a implantação de requalificação asfáltica na referida via.

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

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

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

acidentes de trânsito, além de estar esteticamente precária.

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

requer agasalho de legalidade e responsabilidade administrativa

Sala das sessôes, 24 de maio de 2022.
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BEN.HIR AIRES DE SANTANA
VEREADOR

EXCELENTiSSuvtO SENHOR PRESIDENTE DA CÂrulne MUNtCtPAL 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 apos a deliberação e a aprovação do plenário'

encaminhado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

,,IMeLANTAçÃO DE REQUALIFTCAçÃO DE PAvIMENTAçÃO nSrÁlnCA NA

RUA RAIMUNDO PAz DOS SANTOS, LOCALIZADA NO BAIRRO BARREIRINHAS,

NESTA CIDADE."

Justificativa

Considerando as reivindicações dos moradores da Rua Raimundo Paz dos Santos,

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, essa 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.

Anrgv
Sala das sessões, 24 de maio de 2022. dia:
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