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de vida, principalmente às crianças e idosos, que teriam
um local agradável e próximo as suas residências. Além,
é claro, da beleza que uma praça pública oferece.

Ata da XVI Sessão Ordinária da II
Sessão Legislativa da 7ª Legislatura, realizada
no dia 24 de junho de 2022.

REQUERIMENTO N.º 91/2022, de
autoria do vereador BEKA RODRIGUES, solicita
a perfuração de um poço artesiano e a colocação de
rede de água para o abastecimento no Bairro
Residencial Talita , atendendo desta forma a
solicitação dos moradores da comunidade.
Nenhuma comunidade pode viver ou evoluir sem
um abastecimento adequado de água, que permita
aos moradores viver de modo saudável e
confortável. O acesso à água potável possui íntima
ligação com o direito à vida e com a dignidade da
pessoa humana, sendo inegável sua importância no
mundo atual mostrando a necessidade urgente da
perfuração de um poço artesiano e a colocação da
rede de água na comunidade citada.

Ata da VI Sessão Extraordinária da II
Sessão Legislativa da 7ª Legislatura, realizada
no dia 24 de junho de 2022.

REQUERIMENTO N.º 92/2022, de
autoria do vereador BEKA RODRIGUES, solicita
ao Senhor Prefeito a implantação de uma faixa de
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PROJETO DE LEI N.º 10/2022, de
autoria do vereador BEKA RODRIGUES,
denomina
logradouro publico, a TRAVESSA
CAFETEIRA, localizada na primeira esquina do
Estádio de Futebol Euclides Gomes, Vila Bom
Viver.
REQUERIMENTO N.º 90/2022, de
autoria do vereador BEKA RODRIGUES, solicita
ao Senhor Prefeito a construção de uma praça no
Residencial Talita, ao lado do campo de futebol.
Justificativa é sabido que o bairro não dispõe de um
local adequado para diversão, lazer, atividade física e
cultos religiosos para os moradores. Por isso, acredita
ser necessária a construção de uma praça contendo
quiosque, playground para as crianças, sanitários
academia e um espaço para eventos religiosos. Desta
feita, com esta obra as pessoas que no bairro residem
terão melhores condições de lazer, diversão e qualidade

pedestre elevada em frente à escola Criança Esperança.
Bem como a presença de um Guarda Municipal nos
horários de entrada e saída dos alunos. A solicitação se
deve ao grande trafego de crianças nesses horários em
frente à escola junto com veículos automotivos, e ao
tomar essas providências podemos deixar o local mais
seguro evitando, de fato, uma fatalidade”

REQUERIMENTO N.º 93/2022, de
autoria do vereador BEKA RODRIGUES, solicita
ao Senhor Prefeito a implantação de uma faixa de
pedestre elevada em frente à escola Rosa Reis Trindade.
Bem como a presença de um Guarda Municipal nos
horários de entrada e saída dos alunos. A solicitação se
deve ao grande trafego de crianças nesses horários em
frente à escola junto com veículos automotivos, e ao
tomar essas providências podemos deixar o local mais
seguro evitando, de fato, uma fatalidade”

REQUERIMENTO N.º 94/2022, de
autoria do vereador ZANNO, solicita ao Senhor
Prefeito junto ao SESC a reintegração de
gestão para o Município.
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REQUERIMENTO N.º 95/2022, de
autoria do vereador DOUTOR, solicita ao Senhor
Prefeito a implantação de área para a pratica de skate,
pois não tem local apropriado para este tipo de esporte
em nosso Munícipio.

REQUERIMENTO N.º 96/2022, de
autoria do vereador DOUTOR, solicita ao Senhor
Prefeito pavimentação completa da Rua Fruta Pão,
Pirâmides.
REQUERIMENTO
N.º 97/2022, de
autoria do vereador BEKA RODRIGUES, depois de
ouvido o plenário, seja realizado em alusão ao projeto
social “Quebrando o Silêncio” Fundamentado na LEI
Nº 338/2018 – QUE INSTITUIU NO CALENDARIO
OFICIAL DO MUNICIPIO DE RAPOSA, A SEMANA
QUEBRANDO O SILENCIO, a ser realizado no dia 24
de agosto do corrente ano, às 09h, como forma de
conscientização em relação à questão da violência
doméstica. O objetivo do evento é informar, esclarecer,
conscientizar, envolver e mobilizar a sociedade civil a
respeito da importância de quebrar o silêncio e buscar
ajuda contra a violência doméstica. Essa é uma realidade
que tem se caracterizado como problema de saúde
pública no Brasil.

REQUERIMENTO N.º 98/2022, de
autoria do vereador BEKA RODRIGUES, solicita
ao Senhor Prefeito a implantação de luminárias nos
postes de energia
localizados na AV. SÃO
MARCOS , AV. GONÇALVES DIAS
E
AVENIDA
DA
TORRE
NO
BAIRRO
RECANTOS DOS POETAS.
REQUERIMENTO N.º 99/2022, de
autoria do vereador BEKA RODRIGUES, solicita
ao Senhor Prefeito a reforma e ampliação do
POSTO DE SAUDE DO CUMBIQUE, localizado
na Avenida Principal do Cumbique.
INDICAÇÃO N.º 23/2022, de autoria dos
vereadores IRMÃO MOREIRA e ZANNO,
solicita para empresa Equatorial a regularização de
altura das fiações das Ruas da Paz, da Gloria, da
Delegacia, Travessa da Paz e da Boa Esperança,
localizadas no Centro de Raposa.

INDICAÇÃO N.º 24/2022, de autoria do vereador
IRMÃO MOREIRA, solicita para o Governo do
Estado, a criação de um posto do Corpo de
Bombeiro para o Município.
INDICAÇÃO N.º 25/2022, de autoria do vereador
LAURIVAN UCHOA, solicita para o Governo do
Estado, a construção de uma escola de Bombeiro
para o nosso Município.
INDICAÇÃO N.º 25/2022, de autoria do vereador
DOUTOR, solicita para o Governo do Estado, a
construção do Cais no Porto da Vila Laci, para
melhorias de acesso dos pescadores.
INDICAÇÃO N.º 26/2022, de autoria do vereador
BEKA RODRIGUES, solicita para o Governo do
Estado/SECID, a construção de uma praça no
Residencial Talita, ao lado do campo de futebol. É
sabido que o bairro não dispõe de um local
adequado para diversão, lazer, atividade física e
cultos religiosos para os moradores. Por isso,
acredita ser necessária a construção de uma praça
contendo quiosque, playground para as crianças,
sanitários academia e um espaço para eventos
religiosos. Desta feita, com esta obra as pessoas que
no bairro residem terão melhores condições de
lazer, diversão e qualidade de vida, principalmente
às crianças e idosos, que teriam um local agradável
e próximo as suas residências. Além, é claro, da
beleza que uma praça pública oferece.
INDICAÇÃO N.º 27/2022, de autoria do vereador
BEKA RODRIGUES, solicita para o Governo do
Estado / SECID, a perfuração de um poço artesiano
e a colocação de rede de água para o abastecimento
no Bairro Residencial Talita, atendendo desta forma
a solicitação dos moradores da comunidade.
Nenhuma comunidade pode viver ou evoluir sem
um abastecimento adequado de água, que permita
aos moradores viver de modo saudável e
confortável. O acesso à água potável possui íntima
ligação com o direito à vida e com a dignidade da
pessoa humana, sendo inegável sua importância no
mundo atual mostrando a necessidade urgente da
perfuração de um poço artesiano e a colocação da
rede de água na comunidade citada.
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INDICAÇÃO N.º 28/2022, de autoria do vereador
BEKA RODRIGUES, IRAN AGRELA e ZANNO,
solicita à direção da MOB, em São Luís, que seja
processada a alteração no itinerário do Transporte
Metropolitano em Raposa, fazendo com que os
ônibus passem a operar, tanto na entrada como na
saída, pelas Avenidas 1 e 2 do Residencial
Pirâmide, com acesso à Vila Bom Viver, através
das Avenidas São Sebastião e Guajajaras. A
referida propositura se justifica pelo fato de tal
mudança representar significativa melhoria no
sistema de transporte coletivo da cidade,
alcançando milhares de usuários de bairros
adjacentes, uma vez que eles percorrem vários
quilômetros a pé para chegarem ao ponto de ônibus
mais próximo, localizado na MA 203.
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