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BEN.HIR AIRES DE SANTANA
VEREADOR

ExcELENTÍssltvto SENHoR pRESTDENTE DA cÂnlanl MUNtctpAL DE

VEREADORES DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA

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

requerer a V.Ex.'que após a deliberação e a aprovação do plenário, seja encaminhado

ao Exmo Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

"suBsTtrutçÃo oe poNTE DE MADETRA soBRE o Rto cRANDE, LocALtzADA No

POVOADO MUCAMBO, POR UMA PONTE DE CONCRETO, SITUADA NA

SUpRAMENctoNADA coMUNIDADE, NA zoNA RURAL DESTE MUNtcipto."

Justificativa

Atendendo as reivindicações dos moradores do Povoado

comunidades adjacentes, é que venho solicitar ao Poder Executivo Municipal a

substituição da ponte de madeira sobre o Rio Grande por uma ponte de concreto, na

supramencionada comunidade, situada na zona ruraldeste municí;cio.

A supramencionada ponte liga o Povoado Mucambo a outras comunidades e

também a BR-135, e encontra-se em péssimo estado de conservação. Diante do

exposto podemos concluir que essa grandiosa obra trará mais segurança aos usuários

da referida ponte.

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

requer agasalho de legalidade e responsabilidade administrativa.

Sala das sessões, 04 de janeiro de 2021.
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BEN.HIR AIRES DE SANTANA
VEREADOR

ExcELENTÍssrvto SENHoR pRESIDENTE DA cÂnaaRl MUNtctpAL DE

VEREADORES DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA

O vereador abaixo assinado no uso de suas atribuições legais e regimentais vern
requerer a V.Ex.a que após a deliberação e a aprovação do plenário, seja encaminhado
ao Exmo Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

..IMPLANTNçÃO DE QUEBRA.MOLAS AO LONGO DA RUA BEIJA.FLOR, COM

PARTE DELA LOCALIZADA NO BAIRRO BARREIRINHAS E A OUTRA PARTE
SITUADA NO BAIRROVILA DO SAS, SITUADA NESTACIDADE."
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Justificativa 
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Atendendo as reivindicações dos moradores da Rua Beija-FroM parte dela

situada no Bairro Barreirinhas e a outra parte no Bairro Vila dos Sas, é que venho
solicitar a implantação de quebra-molas ao longo da supramencionada rua.

A via supracitada conta com um grande fluxo de veículos automotores e pedestres,

dificultando e colocando em risco a travessia dos transeuntes que necessitam se

locomoverem de um lado para o outro da via, correndo sérios riscos de sofrerem graves

acidentes, visto que, a pista favorece a elevada velocidade dos veículos automotores.

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

requer agasalho de legalidade e responsabilidade administrativa.

Sala das sessões, 19 de outubro de2021.
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