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BEN.HIR AIRES DE SANTANA
VEREADOR

ExcELENTísstwlo SENHoR pRESTDENTE DA cÂmanR 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 deriberação e a aprovação do plenário, seja

encaminhado ao Exmo sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

"lmplantação de recuperação da estrada vicina! que dá acesso
Cajuerama,, localizado na Zona Rural, desta cidade.,'

Justificativa

Atendendo as reivindicações dos

comunidades adjacentes, é que venho requerer ao poder

recuperação da estrada vicinal que dá acesso ao supramencionado povoado

A melhoria na supramencionada estrada faz-se necessário, pois, a mesma encontra-
se bastante danificada, prejudicando o acesso, ocasionando contratempos e prejuÍzos

aos moradores e usuários.

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

requer agasalho de legalidade e responsabilidade administrativa.

Sala das sessões, 24 de agosto de 2020.
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BEN.H!R AIRES DE SANTANA
VEREADOR

EXcELENTÍSSIIvIO SENHOR PRESIDENTE DA CÂTURNE 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.' que apos a deliberação e a aprovação do plenário, seja

encaminhado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

.,REFORMA DA PONTE DE MADEIRA SOBRE O RIO DE PEDRAS,

povoADo cAJUERAMA, NA zoNA RURAL, DESTE tvtutltcipto."

Justificativa

Povoado Cajuerama e

Poder Executivo Municipal a

localizada na zona rural deste

A supramencionada ponte liga o Povoado de Cajuerama a outras comunidades e

também a BR-242, e encontra-se em péssimo estado de conservação. Vale ressaltar

ainda que o rio que passa sob a ponte tem mais de três metros de profundidade.

Diante do exposto, faz-se necessário que medidas urgentes sejam tomadas, a fim de

oferecermais segurança aos usuários da ponte em questão .

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

requer agasalho de legalidade e responsabilidade administrativa.

NO

Atendendo as reivindicaçoes dos moradores do

comunidades adjacentes, é que venho solicitar ao

reforma da ponte de madeira sobre o Rio de Pedras,

município.

Sala das sessões, 24 de agosto
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Protocolo no
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BEN.HIR AIRES DE SANTANA

VEREADOR

ExcELENTíssIIvIo SENHoR PRESTDENTE DA cÂnaeRl MUNIcIPAL DE

VEREADORES DE BARREIRAS ESTADO DA BAH!A

O vereador abaixo assinado no uso de suas atribuições legais

requerer a V.Ex.a que após a deliberação e a aprovação

encaminhado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

e regimentais vem

do plenário, seja

€So

"tMPLANTAÇÃO DE TERRApLENAGEM, MEIO-FtO CONJUGADO C

E CALçAMENTO COM BLOQUETES NA RUA RAIMUNDA LUC PEIXOT

LOCALIZADA NO BAIRRO VILA RICA, NESTA CIDADE." Àprova
a;i,)..I

- p rrs.rl(,,
Justificativa

venho requerer ao Poder Executivo Municipal a implantação de terraplenagem,

fio conjugado com sarjeta e calçamento com bloquetes para a referida rua.

A obra solicitada é necessária e urgente, a fim de facilitar o trânsito de pessoas e

bicicletas nesta localidade, evitando os transtornos decorrentes das chuvas, como o

barro e a erosão, e a poeira na época de estiagem. O calçamento se apresentacomo

uma alternativa viável na medida em que a rua não pode ser asfaltada por ser

dem asiadam ente estreita.

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

requer agasalho de legalidade e responsabilidade administrativa.

Sala das sessões, 27 de agosto de
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Atendendo as reivindicações dos moradores da Rua Raimunda Peixoto, é que


