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rxceterutíssuvto sENHoR pREstDENTE DA cÂruane rraurulctpAL DE vEREADoRES DE

BARREIRAS.BA

valottutno tosÉ Dos sANTos FltHo, vereador, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
vem requerer a Vossa Excelência que, após deliberação e aprovação do plenário, seja
encaminhada ao Excelentíssimo prefeito desse município a seguinte indicaçâo:

REcUpERAçÃo DA ESTRADA vtctNAt ENTRE A coMUNtDADE CAJUERANA Ao
ASSENTAMENTo sANTA RtrA, ruesse uurtcípto.

JUSTIFICATIVA

Apresentamos aos nobres e ílustres colegas a presente indicação, para vossas apreciações,
requerendo que seja feita a recuperação da estrada vicinal que interliga a Comunidade
Cajuerana ao Assentamento Santa Rita. Nobres colegas, a referida estrada encontra-se em
péssimas condições, prejudicando o tráfego de veículos. portanto, requer urgência sua
recuperação com terraplenagem, a fim de oferecermos melhor trafegabilidade aos usuários da
via, melhorando o acesso à estrada principal.

Sala de utubro de 2022

VALDIMIRO

Vereador -

FILHO
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exceleruísslruo sENHoR pREstDENTE DA CÂMARA MUNtctpAt DE vEREADoREs DE

BARREIRAS-BA

VnlOttUtnO IOSÉ DOS SANTOS FILHO, vereador, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
vem requerer a Vossa Excelência que, após deliberação e aprovação do plenário, seja
encaminhada ao Excelentíssimo prefeito desse município a seguinte indicação:

coNsrRuçÃo DE UMA poNTE DE coNcRETo NA coMUNtDADE CAJUERANA

JUSTIFICATIVA

Apresentamos aos nobres e ilustres colegas a presente indicação, para vossas apreciações,
requerendo que seja construída uma ponte de concreto na Comunidade Cajuerana, como
medida preventiva, uma vez que a ponte existente já nâo oferece mais segurança aos seus
usuários. Uma ponte de concreto trará mais tranquilidade para a comunidade e demais
condutores de veículos em trânsito sobre essa ponte que dá acesso a outros povoados.

Sala de de 2022

VATDIMIRO

Vereado

em.|!-=p_134 as ;q: :altroras

Avenida Clériston Andrade, 1.353 - Bairro São Miguel - Tel: (77) 3611-9600 I (77) 36ll
Home Page: www.camaradebaneiras.ba.gov.br - Ouvidorial 0800-075-8101


