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ExcELENTÍssITuo SENHoR PRESIDENTE DA CÂMENE DE VEREADORES DE

BARREIRAS.ESTADO DA BAHIA

O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuiçÕes legais e regimentais, vem

requerer a V Ex.a que, após deliberação e aprovação do Plenário, seja encaminhada ao

Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte lndicação:

,,solicitação para construção de uma quadra poliesporTiva na rua Blumenau, bairro

São Miguel (no fundo da llSF Clayton Pignata Macedo)."

JUSTIFICATIVA

Em atendimento a reivindicação dos moradores, solicitamos a construção de uma quadra

poliesportiva para o bairro São Miguel nos fundos na Unidade de Saúde Clayton Pignata,

no bairro não existe nenhuma obra voltada para o esporte. Há anos os jovens, desportistas

e praticantes de esportes esperam por uma quadra poliesportiva. Assim solicito aos ilustres

colegas a aprovação deste e o Executivo Municipal que se digne em atender-nos,

construindo uma quadra poliesportiva para àqueles moradores.

Sala das Sessões, em 09 de julho de 2021.

-arnala MuntctP
Protoqolc
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EXCELENTÍSSIrvIO SENHOR PRESIDENTE DA CÂUane
VEREADORES DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

DE

O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

vem requerer a V Ex.a que, após deliberação e aprovação do Plenário, seja

encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte lndicação:

"lmplantação do sisúema de abastecimento de água na Comunidade Alto

da Bela Vista, zona rural desse município."

JUSTIFICATIVA

Em atendimento a reivindicação dos moradores, solicitamos água potável para

a Comunidade Alto da Bela Vista, zona rural desse município, pois se faz

necessária em todos os aspectos da vida, sendo necessário que se mantenha

uma oferta adequada de água de boa qualidade para toda a população. O

acesso à água potável possui íntima ligação com o direito à vida e com a

dignidade do ser humano, sendo inegável sua importância. E essa comunidade

vem sofrendo com a escassez de água. Considerando que nenhuma

comunidade pode viver ou evoluir sem um abastecimento adequado de água,

que permita aos seus habitantes viver de modo saudável e confortável;

solicitamos a Administração Municipal junto a empresa concessionária

responsável a ligação de água potável, tratada para o consumo desses

munícipes.

Sala das Sessões, em 07 de julho de 2021.

.ainara Muntct
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ExcELENTÍssrlrro SENHoR pRESTDENTE DA cÂnnane DE vEREADoRES DE
BARREIRAS.ESTADO DA BAHIA

O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem

requerer a V Ex.a que, após deliberação e aprovação do Plenário, seja encaminhada ao

Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte lndicação:

"Que se,y'a esúudada a possibilidade de ser disponibilizado um seruiço de pronto

atendimento através de um caminhão-pipa, cedido pela Prefeitura Municipal, para

abastecimento de água potável para os munícipes que residem na Comunidade Alto

da Bela Vista, Zona Rural desse município. Destacando o fato de gue os moradores

já se encontram sem água."

JUSTIFICATIVA

A presente indicação tem como objetivo abastecer as propriedades dos munícipes da

Comunidade Alto da Bela Vista, área rural com água potável, tendo em vista que esses

moradores não estão recebendo diariamente nem a água salobra destinada através de

poços, que estão praticamente esgotados deixando de abastecer as famílias. Deste modo,

disponibilizar um caminhão-pipa com água doce para realizaçáo do serviço de atendimento

beneficiará diversos munícipes que residem nessa comunidade da área rural e necessitam

de água potável por vários motivos básicos.

Sala das Sessões, em 07 de julho de 2021.

61,ffiFíário

o eirl sessão do
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ExcELENTísstruo sENHoR PRESTDENTE DA cÂmlna
VEREADORES DE BARREIRAS.ESTADO DA BAHIA

DE

O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

Vem requerer a V Ex." que, após deliberação e aprovação do Plenário, seja

encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte lndicação:

,'lluminação pública e pavimentação asfáltica para a Comunidade Alto da

Bela Vista, Zona Rural desse município."

JUSTIFICATIVA

,*,w
Assinatura dc Fu nci^nário

Em atendimento a reivindicação dos moradores da Comunidade Alto da Bela

Vista, apresentamos aos nobres e ilustres colegas a presente indicação, para

vossas apreciações, requerendo que sejam feitas as citadas melhorias, a fim

de oferecermos a poputação vias com melhores acessos, com mais segurança

aos moradores, transeuntes e condutores de veículos.

Sala das SessÕes, em 09 de julho de 2021.
do em sessã
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