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ExcELENrissrrvro SENHoR pRESTDENTE DA cÂmena DE vEREADoRES
DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

O vereador que abaixo subscreve, no uso de suas atribuiçÕes legais e

regimentais vem requerer a V. Exu. que apos a deliberação e a aprovação do

Plenário, seja encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, JOÃO BARBOSA

DE SOUZA SOBRINHO a seguinte indicação:

"Reforma da Ponte de Madeira sobre o Riacho na comunidade de Barrocão

de Cima, nesÍe município de Barreiras-BA".

.:i-rro a-do
Cia: '/l

por3.í

Justificativa ts,lente da

A Reforma da Ponte de Madeira, sobre o Riacho na comunidade de Barrocão de

Cima se faz necessária, haja visto que a referida Ponte está em condiçÕes

precárias, oferecendo risco de acidentes a todos que transitam por ela

diariamente. Usuários e transeuntes reclamam da falta de

que apresenta problemas como falta de corrimão além

inerentes a uma construção como esta.
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Dessa forma, munícipes pedem que seja realizada a reforma da Ponte, para que

possam realizar a travessia com segurança, e, por este motivo, sua reforma é

necessária em regime de urgência.

Do mesmo modo, cumpre destacar a importância desta ação, para melhoria da

infraestrutura da nossa cidade, oferecer melhores condiçÕes de vida para a

População, e também contribuir para o desenvolvimento econômico e social do

local.

Diante do exposto, gostaria de solicitar ao Executivo Municipal o pronto

atendimento e também aos Nobres Pares a aprovação da presente lndicação.

Sala das SessÕes em, 10 de novembro de 2020.

Eu
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