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ExcELENlísslrrao sENHoR pRESTDENTE DA
VEREADORES DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

cÂruena DE

A vereadora que abaixo subscreve, no uso de suas atribuiçÕes legais e
regimentais vem requerer a V. Exa. que apos a deriberação e a aprovação do
Plenário, seja encaminhada ao Exmo. sr. prefeito Municipar, JoÃo BARB95A
DE SOUZA SOBRTNHO a seguinte indicação:

"construção de um poço Artesiano no povoado da ttha da Liberdade,
Zona RuralnesÍe município de Barreiras_8A,,.

Vale salientar, que este pedido dos moradores do povoado

supracitado acima, que estão sofrendo com as difículdades da falta de água
potável na região. A água limpa é um direito humano essencial, isso porque,
sem água não há como exístir os demais direitos consagrados. os mesmos se
encontram sem água encanada e necessitam de ajuda para a obtenção desse
direito essencial em nossas vidas.

os benefícios da construção dese Poço artesiano na localidade serão muitos
dentre os quais destacamos mais qualidade de vida, saúde e dignidade que
por sua vez melhora a autoestima dos moradores como um todo, dentre outros
vários benefícios.
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Pelo exposto, solicito ao Executivo Municipal o pronto atendimento e também
aos Nobres Pares a aprovação da presente lndicação.

Sala das SessÕes em, 04 de agosto de 2021.

lvete Maria Carneiro de Souza Ricardi
Vereadora-AVANTE (
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ExcELENTísslruo sENHoR pRESTDENTE DA
VEREADORES DE BARREIRAS ESTADO DA EAH|A.

cÂulnR DE

A vereadora que abaixo subscreve, no uso de suas atribuiçÕes regais e
regimentais vem requerer a V. Exa. que após a deliberação e a aprovação do
Plenário, seja encaminhada ao Exmo. sr. prefeito Municipar, JoÃo BARBOSA
DE SOUZA SOBRINHO a seguinte indicação:

"Finalização da colocação de paraletepípedo na Rua Finlândia no bairro
Boa Sorte, nesúe município de Barreiras-8A,,.

Justificativa

Os serviços de de paralelepípedo são de suma importância para o
deslocamento de pessoas e produtos em um município, pois, estes serviços de
um modo geral disponibiliza uma melhor trafegabilidade possibilitando mais
conforto, segurança e agilidade para os cidadãos. Os benefícios da colocação
de paralelepípedo são muitos dentre os quais destacamos a methora na
infraestrutura da cidade, mais qualidade de vida, melhora no padrão estético
dos bairros que por sua vez melhora a autoestima dos moradores como um
todo, entre outros benefícios.
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Pelo exposto,'solicito ao Executivo Municipal o pronto atendimento e também

aos Nobres Pares a aprovação da presente Indicação.

Sala das Sessões em, 04 de agosto de 2021.

lvete Maria Carneiro de Souza Ricard
Vereadora-AVANTE
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ExcELENTísstruo sENHoR pRESTDENTE DA
VEREADORES DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

:

A vereadora que abaixo subscreve, no uso de suas atribuíções legais e
regimentais vem requerer a V. Exa. que após a deliberação e a aprovação do
Plenário, seja encaminhada ao Exmo. sr. prefeito Municipar, JoÃo BARB95A
DE SOUZA SOBRINHO a seguinte indicação:

"Pavimentação da Rua da projetada e ornerina no bairro da cotia, nesÍe
município de Barreiras-8A,,.

Justificativa

asfáltica são de suma importância para o
deslocamento de pessoas e produtos em um município, pois, estes serviços de
um modo geral disponibiliza uma melhor trafegabilidade possibilitando mais
conforto, segurança e agilidade para os cidadãos. Os benefícios da
pavimentação asfáltica são muitos dentre os quais destacamos a melhora na
infraestrutura da cidade, mais qualidade de vida, melhora no padrão estetico
dos bairros que por sua vez melhora a autoestima dos moradores como um
todo, entre outros benefícios.
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Pelo exposto, 'solicito ao Executivo Municipal o pronto atendimento e também
aos Nobres Pares a aprovação da presente lndicação.

Sala das Sessões em, 04 de agosto de 2021.

Vereadora-AVANIE
lvete Maria Carneiro de Souza
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EXcELENTÍSSInAO SENHOR PREsIDENTE DA cÂmenA

úeneeooREs DE BARREIRAS ESTADo DA BAHIA'
DE

A vereadora 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:

,,Pavimentação da Rua CrÍsley da sitva Dantas no bairro cidade Nova'

nesÍe municíPio de Barreiras-BA"'

Justificativa

os serviços de pavimentação asfáltica são de suma importância para o

deslocamento de peSSoaS e produtos em um município, pois, estes serviços de

um modo geral disponibiliza uma melhor trafegabilidade possibilitando mais

conforto, segurança e agilidade para os cidadãos. os benefícios da

pavimentação asfáltica são muitos dentre os quais destacamos a melhora na

infraestrutura da cidade, mais qualidade de vida, melhora no padrão estético

dos bairros que por Sua vez melhora a autoestima dos moradores como um

todo, entre outros benefícios.

importância Para o
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Pelo exposto, .solicito ao Executivo Municipal o pronto atendimento e também

aos Nobres Pares a aprovação da presente lndicação.

Sala das Sessões em, 04 de agosto de 2021.

Avenida Clériston Andrade, I .353 - Baino São Miguel - Tel: (77) 36 1 l -9600 - Fone/Fax: (77) 36II-9628
Home Page: www.camaradebarreiras.ba.gov.br Ouvidoria: 0800-075-8101


