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Em argnar
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exceleruríssrtro SENHoR pRESTDENTE DA cÂuene 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 deliberaçáo e aprovação do
Plenário, seja encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Barreiras a
seguinte lndicação:

"PAVIMENTAÇAO EM BLOQUETE,I\{EIO FIO E SARJETA NA
COMUNIDADE DE TATU ".

Ap

JUSTIFICATIVA

Esta via hoje se encontra intransitável, deteriorada pelas
chuvas que caíram na região, dificultando o tráfego e quase
o bom andamento do setor, levando em consideração também a
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 rua.

Sala das Sessões, em 04 de fevereiro de2021
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excelenríssrrrro sENHoR PRESTDENTE DA cÂmau 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, após deliberação e aprovação do
Plenário, seja encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Barreiras a
seguinte lndicação:

"Perfuração e Instalação de um Poço Artesiano na comunidade de
Ponta D'agua."

JUSTIFICATIVA

A comunidade com mais de 30 famílias vem sofrendo com a falta de
apropriada pra consumo, devido o córrego que abastecia a comunidade
ter secado, a alguns anos a população tem que se deslocar em uma
distância de mais de 3 km em busca de água apropriada pra consumo.
Face à necessidade exposta, indicamos que seja feita a perfuração e
instalação de um poço artesiano na comunidade supracitada.

das Sessões, em 12 dejaneiro de2021 .
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