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ExcELENTíssrruo SENHoR pRESTDENTE

DA cÂruena

DE

VEREADORES DE BARREIRAS.ESTADO DA BAHIA.

o

vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuições legais

e

regimentais, vem solicitar a v. Exa que, após deliberação e aprovação do
Plenário, seja encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Barreiras
a seguinte lndicação:

"Que seja feito Asfalto, sarjeta e meio fio nas ruas: Rua
Bezerra e Rua SanÍa Bárbara, no Bairro Vila Rica".
Aprov.
dia:....

JUSTIFICATIVA

porr.k,

erll sess

..w.-.1.J4^

Os moradores das ruas Edinaldo Bezerrí e Santa
no
Bairro Vila Rica, solicitam encarecidamente o asfaltamento, sarjeta e
meio fio, pois a situação em que as mesmas se encontram são
precárias ,dificultando o trânsito e até mesmo para pedestre .E como
as chuvas se aproximam, aumenta mais a necessidade destes
serviços. A execução dos serviços das ruas supra citadas trará
benefícios para os moradores do bairro como um todo, dando aos
mesmos uma condição digna de moradia.
Sala das SessÕes, 08 de setembro de 2020.

Silveira
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EXCELENTISSIMO SENHOR PRESIDENTE

DA

CAMARA

DE

VEREADORES DE BARREIRAS-ESTADO DA BAHIA.

O Vereador

abaixo-assinado,

no uso de suas atribuiçÕes legais e

regimentais, vem solicitar a V. Exa que, após deliberação e aprovação do
Plenário, seja encaminhada a Exm. Sr Prefeito Municipal de Barreiras a
seguinte indicação:

"Que seja feito asfalto de Barreiras à Comunidade de Arraial da
Penha

JUSTIFICATIVA

. Os moradores da Comunidade a cima citada pedem
orgão competente que atenda o apelo dos mesmos pois a muito tempo lutam
para que este asfalto seja feito. O atendimento a esta indicação contribuirá
tanto para os moradores como também para todos que necessitarem deste
percurso.
Sala das SessÕes, em 18 de setembro de 2020

AImery
Vereador
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BARREIRAS.ESTADO DA BAHIA.

O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuiçÕes legais e regimentais, vem
reiterar a V. Exa que, após deliberação e aprovação do Plenário, seja encaminhada
ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Barreiras a seguinte lndicação:

Criação de uma Unidade de Saúde da Família - PSF na Comunidade
Arraial da Penha".

Anrovado er-n-se
diiz,.,d*.1 .P.8,..
JUSTIFICATIVA

porz.,/r!.1(Jú,1N.

Os moradores desta Comunidade estão necessitando com urgência que
construído
uma Unidade de Saúde da Família - PSF pois é um grande transtorno toda vez que uma
pessoa adoece ter que ser deslocada para Barreiras, sem falar que muitos não têm
transporte e nem o dinheiro para esta locomoção e lá ficam perecendo, O atendimento a
esta lndicação, permitirá uma melhor condição de vida e conforto para toda a Comunidade.

Sala das Sessões, em 18 de setembro de2020..

Silveira
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ExcELENlísstruo SENHoR pRESTDENTE

DA cÂruana

DE

VEREADORES DE BARREIRAS.ESTADO DA BAHIA.

O Vereador

abaixo-assinado, no uso de suas atribuições legais e
regimentais, vem solicitar a V. Exa que, após deliberação e aprovação
do Plenário, seja encaminhada ao Exmo Sr. Prefeito Municipal de
Barreiras a seguinte lndicação:

"Que seja construída uma quadra poliesportiva na
Arraial da Penha."
Apro
dia:..

JUSTIFIGATIVA

pouJl

t..

rracilÊq,

Os jovens e adolescentes desta Comunidade estão
espaço para o lazer,e de algo que dê sentido às suas
desta quadra irá atender as reivindicaçôes dos mesmos
lazer e uma vida muito mais alegre e agradável, alem de
a Comunidade.

um

.A
harmonizar toda

Sala das SessÕes, em 18 de setembro de 2020.

ãs Silveira
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