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O Vereador abaixo-assinado, no uso de SuaS atribuiçÕes legais e

regimentais, vem requerer a V. Exa que apos análise e aprovação do plenário

seja encaminhado ao Exmo. Sro. Prefeito a seguinte indicação:

A eAV;MENTAçÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA QUE LleA A BR 242 AO

POVOADO NANICA, NESTA CIDADE.

JUSTIFICATIVA

A presente indicação visar à necessidade de pavimentar a estrada do

povoado da nanica, a devida ação vai proporcionar mais comodidade e
qualidade de vida aos moradores que precisam transitar todos os dias nas vias,

e melhores condiçÕes para os visitantes que aos fins de semana frequentam a

localidade movimentando o comercio local, que tem como produto principal os

diversos restaurantes, conhecidos por "Galinha Caipira da Nanica"

das sessões, em 27 de Maio 2021.
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Vereador - MDB Vice-Presidente
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o Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuiçÕes legais e regimentais' vem

requerer a V. Exo que após análise e aprovação do plenário seja encaminhado ao

Exmo. Sro. Prefeito a seguinte indicação:

A AMPLIAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIACHO QUE ATRAVESSA A ESTRADA

DE ACESSO AO POVOADO TATU, NESTA CIDADE'

JUSTIFICATIVA

A presente indicação visa à necessidade de dá mais segurança aos moradores

na travessia da ponte, uma vez que a mesma encontra se muito estreita'

trafegando apenas um veículo por vez, e com a futura pavimentação o acesso a

estrada será mais constante, evitando assim futuros acidentes'

SessÕes em 31 de maio de 2021'
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VEREADOR- MDB VICE . PRESIDENTE
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EXCELENTÍSSITUO SENHOR PRESIDENTE DA CÂTURNE MUNICIPAL DE

VEREADORES DE BARREIRAS - ESTADO DA BAHIA

IttotcRÇÃO

o Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuiçÕes legais e

regimentais, vem requerer a V. Exo que apos análise e aprovação do plenário seja

encaminhado ao Exmo. sro. Prefeito a seguinte indicação:

APINTURAEMFAIXASDEPEDESTRESNARUADAFEIRALIVRE,cENTRo.

lusTlFlcATlvA

O pedido se justifica, devido ao grande desgaste na pintura atual' e por ocasionar

grande perigo a pedestres, principalmente por não serem visíveis para os

motoristas. A faixa de pedestres serve"como uma forma de segurança na

travessia das vias em questão, os pedestres que estiverem atravessando a via

sobre as faixas delimitadas para esse fim terão prioridade de passagem, não se

sujeitando a acidentes.

em 07 de Junho de2021.
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