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EXcELENTÍssllvto SENHOR PRESIDENTE DA CÂnARnR 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: -âmara MuniciPalde Barretras - r''

a do Funci"nár

,IMpLANTAR POçO ARTESIANO NA COMUNIDADE DO CERRADÃO'

ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE BARREIRAS'BA"'

JUSTIFICATIVA

Essa indicação já vem sendo solicitada pelos então vereadores desde o ano de

2O2O,junto ao Prefeito, pois a implantação do Poço Artesiano na referida

comunidade, se Íaz necessária, haja visto que os moradores sofrem

constantemente com a falta de água, por não dispor de água potável de

qualidade, a implantação proporcionar 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'

Sala das'SessÕes em, 28 de janeiro de 2021'

./'

YURE RAMffiM SILVA CUNHA
VEREADOR. MDB

TEXEIRA
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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 Municipa!, JOAO
BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO a seguinte lndicação:

..SUBSTITUIR A PONTE DE MADEIRA DA COMUNIDADES RURAL DO
pOVOADO DA MANGABETRA, DESTE MUNIC|PIO DE BARRETRAS-BA, POR
UMA PONTE DE CONCRETO."

JUSTIFICATIVA

A presente indicação, é de suma importância para os moradores qud
residem, pois a atual ponte de madeira do referido povoado se encontra
avarias, dificultando a travessia da população, essa substituição por uma ponte
de Concreto garantirá um período maior Sem manutenção, pois a mesma tem
durabilidade maior do que a de madeira que necessita constantemente de
manutenções.
Destarte, cumpre destacar a importância desta ação, para melhoria da
infraestrutura da nossa cidade, oferecer melhores condições de vida para os
moradores da localidade do povoado mangabeira.
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

á
YURE NATUíWOA SILVA CUNHA

VEREADOR . MDB

r\Prov

de fevereiro de 2021
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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:

"PAVIMENTAç4O ASFALTICA DE TODAS AS RUAS DO POVOADO
CERRADÃO, NESTE MUNICÍPIO DE BARREIRAS.BA".

JUSTIFICATIVA

A Pavimentação Asfáltica do referido povoado, é de\umlimportância\
moradores que ali residem, pois, garantirá qualidade de vida e oportuniza
trafegabilidade de veículos e pedestres.
Destarte, cumpre destacar a importância desta ação as reivindicaçÕes dos

moradores da localidade do povoado Cerradão, na solicitação da Pavimentação
Asfáltica de todas as ruas da localidade, pois os moradores vêm sofrendo com

o período chuvoso, com acúmulo de água na vias, o que dificulta o ir e vir dos
cidadãos, danificando os veículos que diariamente transitam por essas vias e
que, de certa forma, poderá ocasionar acidentes.
Dessa forma, essa solicitação trata-se de um anseio comunitário e um sonho das
famílias em serem agraciadas com essa obra.

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 de2021.
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YURE aanffingtvA cuNHA
VEREADOR . MDB
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o Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuiçôêÚtêH§ rEcionário

regimentais, vem requerer a V. Exa que, apÓs deliberaçao e aprovação do
Plónário, seja encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, JOAO
BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO a seguinte lndicação:

"CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORT]VA NO POVOADO LAMARÃO,

ZONA RURAL DESTE MUNIC|PIO.,,

JUSTIFICATIVA

Essa é uma solicitação clamante da comunidade, portanto

construção da mesma, pois a comunidade abriga inúmeras crianças e
nossa a responsabilidade de dar uma melhor qualidade de vida aos
cidadãos, também será uma opção de lazer, oferecendo uma estrutura

com acomodações saudáveis para a prática de atividades físicas e

recreativas, para população daquele local, que esperam ansiosamente por

esta obra realizada.

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 29 de janeiro de 2021.

YURE RA A SILVA CUNHA EXEIRA
VEREADOR - MDB
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