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excelrrutísstnrto sENHoR pRESTDENTE DA cÂruane DE
VEREADORES DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

o Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuições regais eregimentais, vem requerer a V. Exa que, após deliberação e rprorrlao OáPlenário, seja encaminhada ao Exmd. sr. prefeito Municipar oé er"àirás ãseguinte lndicação:

.coNsrRuÇÃo oa poNTE soBRE o RIACHo DA rRATA."

JUSTIFICATIVA

A ponte é bastante antiga e já está praticamente intransitável,
necessitando urgentemente da construção de uma nova ponte, visto que 

,com a construção do asfarto no trecho que liga a ABA ao Mucambo o
trafego de veículos aumentou bastante.

Sala das 29 de junho de 2021.
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EXCELENTísSIruO SENHoR PRESIDENTE DA CÂfUeRe DE

VEREADORES DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuições legais e
regimentais, vem requerer a V. Exu que, apos deliberação e aprovação do
plónário, seja encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Barreiras a

seguinte lndicação:

..REFORMA DA PONTE SOBRE O RIO DO MUCAMBO."

JUSTIFICATIVA

Essa ponte hoje encontra-se deteriorada e necessita de uma

intervenção com urgência.

Sala das 29 de junho de 2021.
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ExcELENTísstruo SENHoR pRESTDENTE DA cÂrrranl 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 deliberação e aprovação do
Plenário, seja encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Barreiras a
seguinte !ndicação:

..RETOMADA DA PAVIMENTAÇÃO DO POVOADO ANJELICA
AYRES.''

JUSTIFICATIVA

O povoado encontra-se prejudicado com o grande aumento
de buracos nas ruas , visto que o local é considerado um ponto turístico,
há um grande fluxo de veículos causando assim um grande aumento de
poeira, prejudicando a saúde das pessoas que ali residem, salientando
que, no período de chuva as ruas ficam intransitáveis.

Sala das SessÕes, em 29 de junho de 2021.
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exceleurísstruo SENHoR pRESTDENTE DA cÂnaana 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 deliberação e aprovação do
Plenário, seja encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Barreiras a
seguinte lndicação:

"CONSTRUÇÃO NN UMA PRAÇA COM ACADEMIA AO AR
LIVRE E PARQUINHO TNFANTIL NA COMUNIDADE DO TATU."

JUSTIFICATIVA

Essa reivindicação é uma solicitação clamante da
comunidade. Portanto peço a construção da mesma, pois a
comunidade abriga inúmeras crianças e é nossa a responsabilidade de dar
uma melhor qualidade de vida aos cidadãos, oferecendo uma estrutura
com acomodações saudáveis para a prática recreativas.

Sala das Sessões, em 01 de julho de 202'1 .

VEREADOR - DEM

nara M un lcl
- r r.rtocolo a!

clo ern-sessao,

Avenida Clériston Andrade, 1.353 - Baino Sáo Miguel - Tel: (77) 3611-9600 - Fone/Fax: (77) 3611-9628

Home Page: www.camaradebaneiras.ba.gov.br - Ouüdoria: 0800-075-8101

SILVA


