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O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuições legais e
regimentais, vem requerer a V. Exa que, após deliberação e aprovação do
Plenário, seja encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Barreiras a
seguinte lndicação:

..IMPLANTAÇÃO DE DOIS POSTES DE ENERGIA NA RUA CRUZEIRO,
BAIRRO SÃO SEBASTÉO, NESTE MUNIC|PIO BARREIRAS-BA."

JUSTIF!CATIVA

Em atendimento a reivindicação dos moradores da localidade, solicitamos a

implantação de dois postes de energia com luminárias Públicas. Pois a mesma

se faz necessária, haja vista a dificuldade dos moradores que transitam pelo

local, gerando insegurança, essa implantação e de fundamental importância

para a comunidade, especialmente considerando que as ruas escuras são mais

frágeis e suscetÍveis à prática de atos de vandalismo, furtos, assaltos e delitos

de outra natureza.

Pelo exposto, gostaria de solicitar ao Executivo Municipal o pronto atendimento

e também aos Nobres Pares a aprovação da presente, indicação.

Sala das Sessões, em 10 de fevereiro de2021.

YURE N DA SILVA CUNHA
VEREADOR. MDB
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EXCELENT|SSITuO SENHOR PRESIDENTE DA CÂrVlAm DE VEREADORES

DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

O vereador que abaixo subscreve, no uso de SuaS atribuições legais e

regimentais vem requerer a V. Exa. que após a deliberação e a aprovação do

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

DE sOUzA SOBRINHO a sesuinte indicação: tâ[inl','il':d"' olráteiras' BA
protoc.olonc. Q46 == ,^m Jdl-ozl "2}àsêh qc

,IMPLANTAR POçO ARTESIANO NO POVOADO DO RETIRO, NA REGÉO

DO RtO BRANCO, ZONA RURAL DESTE MUNICíPIO DE BARRETRAS-8A".

JUSTIFICATIVA

A presente indicação é de eÍrema importância, tendo em vista a necessidade

do fornecimento adequado de água no referido povoado, que se faz necessária,

haja vista que os moradores sofrem constantemente com a falta de água potável,

a implantação proporcionará uma melhor qualidade de vida dos moradores, além

de beneficiar o Posto de Saúde que está sendo construindo na comunidade.

Dessa forma, essa solicitação trata-se de um anseio comunitário e um sonho das

famílias em serem agraciados com essa obra.

Pelo exposto, gostaria de solicitar ao Executivo Municipal o pronto atendimento

e também aos Nobres Pares a aprovação da presente, indicação.
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ExCELENTÍSsIwIO SENHOR PRESIDENTE DA cÂtulnl DE VEREADoRES

DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

o vereador que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais e

regimentais vem requerer a V, Exa. que após a deliberação e a aprovação do

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

DE SOUZA SOBRINHO a seguinte indicação:
:.nara Municipat 0e tsarrelras' bA

"IMpLANTAR POçO ARTESIANO NO POVOADO SeMeAíeA, NA REGIÃO

DO RIO BRANco, ZONA RURAL DESTE MUNIC|PIO DE BARREIRAS'8A".

JUSTIFICATIVA

A presente indicação é de extrema importância, tendo em vista a necessidade

do fornecimento adequado de água no referido povoado, que Se faz necessária,

haja vista que os moradores sofrem constantemente com a falta de água potável,

a implantação proporcionará uma melhor qualidade de vida dos moradores.

Dessa forma, essa solicitação trata-se de um anseio comunitário e um sonho das

famílias em serem agraciados com essa obra'

pelo exposto, gostaria de solicitar ao Executivo Municipal o pronto atendimento

e também aos Nobres Pares a aprovação da presente, indicação'
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Sessões em, 1 1 de fevereiro de 2021'

VEREADOR - MDB
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