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ExcELENTíssrruo SENHoR pRESTDENTE DA cÂruaRa DE
VEREADORES DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

os vereadores abaixo-assinado, no uso de suas atribuições legais e
regimentais, vêm requerer a V. Ex' que, após deliberação e aprovação do
Plenário, seja encaminhada ao Exmo. sr. Prefeito Municipal, JoÃo BARBOSA
DE SOUZA SOBRINHO a seguinte lndicação.

Justificativa

tem como objetivo atender os pedidos dos moradores

do referido povoado, haja vista que os familiares enlutados têm que se

deslocarem até a zona urbana, muitas vezes sendo inviável por motivo

econômico e por falta de transporte. Tal medida possibilitará um melhor

atendimento à população, que terão um local digno a fim de viabilizar o

sepultamento na propria comunidade para acolher seus entes queridos que

partiram.

Pelo exposto, gostaríamos de solicitar ao Executivo Municipal o pronto

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

Sala das SessÕes, em 20 de abril de 2022.

./

Yure Rarpolda §ilva Cunha

v#dad#rÁDB
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"CoNSTRUÇÃO DE UM CEMITERIO NO POVOADO DO CERRADÃO, NESTE
MUNICIPIO DE BARREJRAS.BA."

-arnara Munici
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ExcELENTíssrrvro SENHoR pRESTDENTE DA cÂrvrann 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 deliberação e aprovação do
Plenário, seja encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Barreiras a
seguinte lndicação:

..PODA DAS ARVORES LOCALIZADAS NAS RUAS: SERGIPE E DAS
FLoRES, pRoxrmo Ao cENTRo DE sAUDE leoruíota AyRES, BATRRo
MORADA NOBRE, NESTE IVIUI.IICíPIO DE BARREIRAS.BA''.

JUSTIFICATIVA

Atendendo as reivindicaçÕes dos moradores, venho por meio deste solicitar a

poda das árvores nas referidas ruas, pois as mesmas estão proximas da fiação

da rede elétrica prejudicando a iluminação pública, deixando o local escuro.

Dessa forma, essa medida se faz necessária para população, sendo medida que

busca garantir a segurança de todos que transitam o local.

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 26 de abril de 2022
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YURE ILVA CUNHA
EADOR - MDB
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