
Carnnra Jvlurtírryof [e tsarreíras tsA
:

CNPJ: 16.256.893 /000 l-7 O

JOAO FELIPE DE MELO LACERDA

VEREADOR

ExcELENTtSSÍruO SENHOR PRESIDENTE DA CÂmene DE VEREADORES

BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

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

requerer a V. Exa. que apos a deliberação e a aprovação do plenário, seja

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

..PROCEDER EM CARATER DE URGÊNCIA COM A

MANUTENÇÃO/RECUPERAÇÃO DA PONTE QUE DÁ ACESSO A

COMUNTDADE DE ANGÉLICA AYRES (PONTE DA CÓrn1, NESTE

MUNICÍPIO DE BARREIRAS".

Justificativa

Os moradores que residem na comunidade de Angélica Ayres estão sofrendo

com a má conservação da ponte de madeira que dá acesso à comunidade, diante

disto, solicito a imediata manutenção/recuperação, pois a mesma encontra-se

bastante danificada, com diversas madeiras podres e buracos, prejudicando os

moradores da comunidade que precisam transitar diariamente por essa importante via

de acesso ao município de Barreiras.

Sala das sessões, 27 de Julho de 2021.
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JOAO FELIPE DE MELO LACERDA

VEREADOR

EXCELENTTSSÍruO SENHOR PRESIDENTE DA CÂUanR 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

encaminhada ao Exmo. sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

,,solicito em caráter de urgência o Patrolamento com cascalhamento e Limpeza

da via para tráfego de veículos na entrada da GOMUNIDADE BOA SORTE

(acesso frente ao Frigorifico de Barreiras)' :., ito t-à rt unrCrpEl{e Ba fFello_
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Durante anos a população da Comunidade Boa Sorte (localizada próximo a

entrada do frigorifico de Barreiras), sofre com a dificuldade do acesso a entrada da

comunidade, pois a mesma encontra-se intransitável, e, os moradores precisam

utilizar uma outra via de acesso, que fica bem na curva da BR, onde o local é muito

perigoso e acaba ocasionando muitos acidentes, é de suma importância que seja feita

o serviço solicitado, uma Vez que, está prejudicando o deslocamento dos moradores'

Sala das sessões, 15 de Julho de 2021 '
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