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BEN.HIR AIRES DE SANTANA
VEREADOR

ExcELENTísstwto sENHoR PRESIDENTE DA cÂrueRa

VEREADORES DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA

O vereador abaixo assinado no uso de suas atribuições legais e regimentais vem

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

encaminhado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

,,lMpLANTaçÃo DE cALçADA DE pASSEto púaLtco E MElo-Flo coNJUGADo

coM SARJETA EM TODA A EXTENSÃO OE RUA DO ANTIGO AEROPORTO,

LocALtzADA No BAIRRo sÃo peoRo, NESTA clDADE."

Justificativa

Atendendo as reivindicaçÕes dos moradores da Rua do Antigc Aeroportc,

localizada no Bairro São Pedro, é que venho solicitar ao Poder Executivo Municipal a

implantação de calçada de passeio público e meio-fio conjugado com sarjeta em toda

a extensão da referida via.

A implantação deste benefício é faz-se necessário, pois a Rua do Antigo

Aeroporto conta com um intenso fluxo de pedestres e veículos, dificultando a

locomoção dos transeuntes que são obrigados a dividir o espaço destinado aos meios

de transportes terrestres, o que prejudica a livre circulação da população, além de ser

a via de acesso ao Hospital do Oeste, que é o hospital de referência de diversas

especialidades para toda a região oeste e estados circunvizinhos.

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

Se requer agasalho de legalidade e responsabilidade administratlV?,,.,.,, 
,

Sala das sessÕes, 01 de julho de 2022.
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BEN.HIR AIRES DE SANTANA
VEREADOR

ExcELENTíssurrro sENHoR pRESTDENTE DA cÂrvraiÃ ,[ilüNI

VEREADORES DE BARRETRAS 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:

.,IMPLANTEçÃO DE TERRAPLENAGEM, MEIO.FIO CONJUGADO COM SARJETA
NA RUA EERÃO DE GRAJAÚ, LOCALIZADA NO BAIRRO VILA AMORIM, NESTA
CIDADE."

Justificativa

Atendendo as reivindicações dos moradores da Rua Barão de Grajaú,
localizada no Bairro Vila Amorim, é que venho solicitar ao poder Executivo Municipal a

implantação de terraplenagem, meio-fio conjugado com sarjeta e pavimentação
asfáltica para a referida rua.

A pavimentação asfáltica na rua 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 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, 01 de julho de 2022.

Ben-Hir Aires de Santana
Vereador - PSD

vem

seja
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