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Protocolo no

E

o Vereador abaixo-assinada, no uso de suas atribuiçÕes legais e
regimentais, vem solicitar a V. Exa que, após deliberação e apróvação
do Plenário, seja encaminhada ao Exmo sr. prefeito Municipal 

-de

Barreiras a seguinte lndicação:

"Que seja construídos Poços Artesianos ern todas a praças de
Barreiras".

JUSTIFICATIVA

As praças necessitam de muita água para que as suas plantas sejam
regadas. Por esse motivo, a construção de um poço artesiano em cada
praça de Barreiras. seria de grande proporção, pois atém de reduzir os
custos do município, não teria mais que alugar carro pipa

Sala das SessÕes, em 28 de setembro de 2O2O
Âpr

dia

Silveira
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PÍotocolo no *'tO

exceururíssrMo SENHoR pRESTDENTE oe cÂrueRn oe

O Vereador a baixo-assinado, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
vem requerer a V. Exê. que, após a deliberação e aprovação do Plenário, seja

encaminhada ao Exme. Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

"Que seja construído um hospital da criança em Barreiras"

JUSTIFICATIVA

Existe uma grande preocupação dos pais, com a falta de um hospital da criança em

nossa cidade. Um hospitalestá longe de ser um local de diversão, mais pode ser um local onde
as crianças se sintam interessadas pela leitura, e outras atividades, através dos pro.ietos

desempenhado pelo mesmo e com uma estrutura diferenciada onde possa atender as crianças
com mais segurança, fazendo com que se sintam mais tranquilas para enfrentar o tratamento
necessário. A construção desse hospital trará um grande conforto para os familiares e a

certeza de um grande avanço na área de saúde da Barreiras

Sala das Sessões, em 28 de setembro de 2020.
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