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EXcELENT|SSIwIO SENHOR PRESIDENTE DA CÂmane

VEREADORES DE BARREIRAS-ESTADO DA BAH]A.

DE

O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuiçÕes legais e regimentais,

vem requerer a v. Ex.a que, apos deliberação e aprovação do Plenário, seja

encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte lndicação:

,,substituir as pontes de madeira das comunidades rurais do munfltio de

Barreiras -Ba por ponÍes de concreto".

JUSTIFICATIVA

Todos os anos o municipio investe muito no reparo nutenção das Pontes

de madeira, sabendo que no ano seguinte o problema continua, devido a

madeira ter uma duração mais curta. sem falar que as madeiras estão cada dia

mais escassas e na nossa região não encontramos. A madeira vem de outras

regiões por exemplo do Estado do Pará, ficando um custo muito alto' além

também das questÕes ambientais'

Sala das Sessões, em 30 de junho de2020'
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ExcELENTíssrvto SENHoR pRESTDENTE DA cÂmnna 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 deliberação e aprovação do Plenário, seja

encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, a seguinte lndicação:

"Realização de operação tapa buracos no Bairro Bela Vista, nesúe

município".
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JUSTIFICATIVA
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No início da gestão a prefeitura realizou a pavimentação a no Bairro Bela

Vista, mas agora surgiram buracos em algumas ruas. Para evitar que os buracos

cresçam e dificultem para os moradores como também o aumento do custo para

a recuperação posteriormente.

Sala das Sessões, 30 de junho de 2020.
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