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ExcELENTÍssrruo sENHoR pRESTDENTE DA cÂrvrnne 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, apos deliberação e aprovação do
Plenário, seja encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Barreiras a
seguinte lndicação:

W'"b
YURE RATUON DA SILVA CUNHA

VEREADOR - MDB

..LIMPEZA, CAPINA E RECOI.HIMENTO DO LIXO POR TODO O CANAL, NO
BA!RRO SANTO ANTONIO, NESTE IVIUTTICÍPIO DE BARREIRAS.BA".

JUSTIFICATIVA

A referida manutenção é de suma importância, pois atenderá a solicitação dos
moradores que ali residem, sendo medida que busca garantir o melhor para o
bairro, a limpeza do canal também facilitará o escoamento das águas nos
períodos chuvosos, além de torná-lo mais asséptico e esteticamente agradável.
Pelo exposto, gostaria de solicitar ao Executivo Municipal o pronto atendimento
e tambem aos Nobres pares a aprovação da presente, indicação.

Sala das SessÕes, em 07 de iunho de 2022, , ...1.1i.r.. \,:...:.-,
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ExcELENTisslMo SENHoK rr(EorrJr

iÊáEÃóones DE BARREIRAS-ESrADo DA BAHIA.

Sala das Sessões, em 09 e iunho de 2022'

YURE DA SILVA CUNHA
VEREADOR . MDB ,.,1. .. : ..

no uso de suas atribuições legais 
.e

Fva oue. apos deliberação e aprovaçao oo

E*rã- st Prefeito Municipal de Barreiras a
O Vereador abaixo-assinado '

reoimentais, vem requerer a V'

Plénário, seia encaminhada ao

seguinte lndicação:

..SUBSTITUIçÃO DOS POSTES DE ENERGIA_DA.RUA DAS TURBINAS' NAS

pRoxrMlDADEs oo noãp-rr-a-r--ú--oe§re--tlo ArE o Posro DAS

ruRBlNAs, BAIRRo eeiÀ'fisiÃ,-pón posres colt luwttt'tÁRIAS E

iÃiüÉ;óÃà õÊ iÉo, NEsIE rvrúnriÍpro DE BARRETRAS-BA"

JUSTIFICATIVA

Atendendo as reivindicaçÕes dos moradores venho por meio deste solicitar a

substituição dos postes de energia, por postes com luminárias e lâmpadas de

LED, proporcionando mais claridade ao local' e um novo visual proporcionado

pelos investimentos na modernização' que são mais econômicas e eficazes'

Pelo exposto, gostaria de solicitar ao Executivo Municipal o pronto atendimento

e também aos Nobres Pares a aprovação da presente' indicação

inara MuniciPal de Barreiras' o,
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ExcELENTÍsstruo SENHoR PRESIDEN I ts uA

úTNEAOORES DE BARREIRAS.ESTADO DA BAHIA'

o Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuiçÕes legais e

regimentais, ,em reqr"r", a V. Exa que, apos- deliberação e aprovação do

plenário, seja encaminhada ao Exmd. Sr. Prefeito Municipal de Barreiras a

seguinte lndicação:

,,suBSTtTUtÇÃo DOS POSTES DE ENERGIA DA RUA DO ANTIGO

AEROpORTO, nUÃ pntNClPAL DO HOSPITAL DO OESTE-HO, BAIRRO

sÃO peoRO, poi POSTE DE COM LUMINARIAS E LÂMPADAS DE LED'

NESTE MUNIC|PIO DE BARREIRAS-BA"

W
YURE NEúdT.I DA SILVA CUNHA

vÊneeooR - MDB

' r, ÍL H I'ÍioffiHuâ!1eul'í0tULUlL, lr- Íu, ' 

-, 

1

'=:t, fu t 9 6- l&Làs §Lr' t t

JUSTIFICATIVA

Atendendo as reivindicaçÕes dos moradores, venho por meio deste solicitar a

substituição dos postes de energia, por postes com luminárias e lâmpadas de

LED, proporcionando mais clarldade ao local, e um novo visual proporcionado

pelos investimentos na modernização, que são mais econômicas e eficazes'

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 09 de junho de 2022'
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