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EXCELENTíSSITUO SENHOR PRESTDENTE OÀ CÂUENÀ
VEREADORES DE BARREIRAS-ESTADO DA BAHIA.

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

"AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO NO POVOADO DO MUCAMBO'"

JUSTIFICATIVA

o cemiterio já não tem mais espaÇo, mesmo assim novos túmulos
continuam sendo construídos, inclusive acima de outros já existentes e,
em alguns casos, até obstruindo a entrada de outros túmulos e causando
sérias dificuldades em alguns sepultamentos, por isso faz-se necessário a
ampliação do Cemitério atual.

Desta forma, solicitamos a ampliação do mesmo.

Sala das de fevereiro de 2022
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ExcELENTíssrvro SENHoR pRESTDENTE DA cÂruana DE
VEREADORES DE BARREIRAS.ESTADO DA BAHIA.

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:

"QUE SEJA RETOMADA A PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES
NA COMUNIDADE ANJÉLTCA AYRES, CONHECIDA COMO
CLUBE DA COTIA".

JUSTIFICATIVA

Essa comunidade vem sofrendo com o caos que ficaram as ruas
devido às constantes chuvas e alagamentos ocorridos em toda região,
dificultando o tráfego de moradores e até mesmo de turistas, visto que a
comunidade é também conhecida como um dos melhores pontos turísticos
da cidade, a continuação dessa obra é de suma importância não so para
a população que ali reside, mas para toda a região, uma vez que irá atrair
mais turistas, gerando mais renda e melhorando a economia da nossa
cidade.

odo

Pelo exposto, gostaria de solicitar
atendimento e também aos Nobres
indicação

ao Executivo Municipal o pronto
Pares a aprovação da presente,

Sala das SessÕes, em 02 de fevereiro de 2022
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ExcELENTíssrvro SENHoR pRESTDENTE DA cÂmnna DE
VEREADORES DE BARREIRAS.ESTADO DA BAHIA.

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

,,PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA LIGANDO A BR 135 AO
POVOADO DO TATU''.

JUSTIFICATIVA

Esta via hoje se encontra intransitável, deteriorada pelas con
chuvas que caíram na região, dificultando o tráfego e quase inviabilizand
o bom andamento do setor, levando em consideração também a questão
da saúde pública, pois a população sofre muito com a poeira acarretando
o aumento de doenças respiratórias e alergias em época de seca.

Desta forma, soilcitamos a pavimentação desta via.

Sala das SessÕes, em 01 fevereiro de 2022
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ExcELENlíssrrvro SENHoR pneslotstrÍe DA
VEREADORES DE BARREIRAS-ESTADO DA BAHIA.

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

,,PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA LIGANDO O POVOADO DA
GAMELEIRA AO POVOADO DO BARROCÃO DE CIMA".

JUSTIFICATIVA

Esta via hoje se encontra intransitável, deteriorada pelas constantes
chuvas que caíram na região, dificultando o tráfego e quase inviabilizando
o bom andamento do setor, levando em consideração também a questão
da saúde pública, pois a população sofre muito com a poeira acarretando
o aumento de doenças respiratórias e alergias em época de seca.

Desta forma, solicitamos a pavimentação desta via.

Sala das SessÕes, em 01 fevereiro de 2022
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