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EXCELENTÍSsllrtlO SENHOR PRESIDENTE DA cÂruRnR 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 deliberaça9 -e31npy3eão 
do

Plónário, seja encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, JOÃO BARBOSA

DE SOUZA SOBRINHO a seguinte indicação:

''ASFALTAMENTO DA ESTRADA PRINCIPAL DO POVOADO DA

CnÁptúttA, ZONA RURAL DESTE rUUUCiplO DE BARREIRAS-BA".

JUSTIFICATIVA

Em atendimento as reivindicaçÕes dos moradores do referido povoado, venho

solicitar o asfaltamento da estrada que dá acesso ao povoado, pois oS

moradores vêm sofrendo com a má conservação da via, em períodos chuvosos

e de estiagem, que danificam os veículos que diariamente transitam por essa

via, o que dificulta o ir e vir dos cidadãos'

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, 16 de junho de 2021.cssãtr
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EXCELENT|SSITUO SENHOR PRESIDENTE DA CÂfUAne 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 apos a deliberaça.o 

-e31c1oyaeão 
do

plénário, seja encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, JOAO BARBOSA

DE SOUZA SOBRINHO a seguinte indicação:

.'SEJA FEITA EXTENSÃO DA REDE DE ENERGIA DE BAIXA TEruSÃO
pOVOADO DA GRAPIÚNA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO

BARREIRAS.BA".

JUSTIFICATIVA

Em atendimento as reivindicações dos moradores do referido povoado, venho

solicitar a extensão da rede de energia de baixa tensão, pois os moradores vêm

sofrendo com a falta de energia, com o atendimento dessa medida possibilitará

a instalação de iluminação pública que irá beneficiar todos moradores da

localidade, dando-lhes mais segurança e tranquilidade.

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, 16 de junho de 2021.
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EXCELENTíSSIwIO SENHOR PRESIDENTE DA cÂuene DE

VEREADORES DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

Os Vereadores abaixo-assinado, no uso de SUas atribuiçÔes legais e

regimentais, vêm requerer a V. Exa que, após deliberação e-ap1ovação do
Plénário, seja encaminhada ao Exmo. Sr, Prefeito Municipal, JOAO BARBOSA
DE SOUZA SOBRINHO a seguinte lndicação:

..QUE SEJA FEITA A COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO
pOVOADO DO CERRADÃO, NESTE tUUrulCiplo DE BARRETRAS-8A."

JUSTIFICATIVA

Em atendimento as reivindicaçÕes dos moradores do referido povoado, vimos

solicitar a cobertura da referida quadra poliesportiva, obra que é de suma

importância para a população que ali reside e utilizam a quadra de esportes, pois

proporcionará uma estrutura com acomodaçÕes saudáveis, gerando qualidade

de vida e incentivando a prática esportiva 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.

Paf-t-sala das SessÕes, em 18 de junho de 2021.
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