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exceulrissruo SENHoR pRESIDENTE oa cÂuanl DE vEREADoRES DE
BARREIRAS.ESTADO DA BAHIA

O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuiçÕes legais e regimentais, vem

requerer a V. Ex.a que, após deliberaçáo e aprovação do Plenário, seja encaminhada ao

Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte lndicação:

"Manutenção da estrada, coln passage m de máquina e colocação de cascalho na

comunidade rural Umburana l, neste município."
Câiri..iia M unicipai tic Üarreiras

PÍotocolo n"-€6P
em 01,J1-,c%-âs-gl :-!q horas

__kzÍ,Xr, [lbou*---
: "'/\JUSTIFICATIVA

Cumprimentando-o cordialmente, venho por meio deste comunicar que recebemos neste

gabinete a solicitaçâo dos moradores da Comunidade rural Umburana l, referente ao

cascalhamento, patrolamento e roçagem do mato nas laterais da estrada, para que os

condutores de veículos, assim como os moradores tenham um melhor acesso ao povoado

acima citado, a situação da estrada pede manutenção o mais breve possível, e de crucial

importância que seja antes das chuvas se intensificarem na regiáo.

Conto com o apoio dos membros desta Casa Legislativa para aprovação desta indicação,

confiante que alcançará seu propósito, pelo compromisso público da autoridade a que se

destina, desde já agradeço.

Sala das Sessões, em 07 de novembro de 2022.

E CASTRO

Avenida Clériston Andrade, 1.353 - Baino São Miguel -kl: (77) 3611-9600 I (77) 3611-9628
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exceterutísstuo SENHoR pREstDENTE oa cÂmnna oe
VEREADORES DE BARREIRAS _ ESTADO DA BAHIA Càmara Municipat de Barreiras

Protocolo n"___.165___
em-.,19_/jLg_/ .41 x@ons

o Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuiçôes legais e regimentais,
vem requerer a V. Ex.a que, após deliberação e aprovação do plenário, seja
encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte lndicação:

'§ervços de tapa buracos na rua Machado de Ásss bairro Santa Luzia."

JUSTIFICATIVA

Em atendimento a solicitação dos comerciantes e moradores, demandamos o
serviço de tapa buracos, na rua Machado de Assis, bairro santa Luzia. se faz
necessário a realização desses serviços, pois com início das chuvas na região,

está abrindo vários buracos na via, (conforme fotos em anexo), se tornando
perigoso, podendo ocasionar acidentes.

Dessa forma contamos com a aprovação dessa indicação para que o serviço
seja realizado o mais breve possível.

Sala das Sessôes, em 04 de novembro de2022.

AE GASTRO

Avenida Clériston Andrade, 1.353 - Bairro São Miguel - Tel: (77) 3611-9600 I (77) 36ll-9628
Home Page: www.camaradebaneiras.ba.gov.br - Ouvidoria: 0800-075-8101
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exceleurisslMo SENHoR pRESIDENTE oe cÂulnn DE vEREADoREs DE
BARREIRAS-ESTADO DA BAHIA

o Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuiçôes legais e regimentais, vem requerer

a V Ex.a que, após deliberação e aprovação do Plenário, seja encaminhada ao Exmo. Sr.

Prefeito Municipal a seguinte lndicação:

"solicitamos a Prefeitura de Barreiras a ronda policial no povoado tJmburana I, nesÍe
municipio'" 

câmara Municipar de Barreiras
Protocolo no__gagl_

zn_VlJ_+J aa_, às rr : qsloras

6 dí;d.o / ]+<bt\Lq
JUsrlFtcATlvA --E;ffii;-: '-1íffi

A presente indicaçáo tem como objetivo solicitar que seja disponibilizada uma ronda policial

para o Povoado Umburana l, zona rural deste município, visto que os moradores da referida

comunidade, vem sofrendo com a insegurança no local e está ocorrendo açÕes de

vandalismo, assim como alguns furtos.

Deste modo, solicitamos a disponibilidade de uma ronda policial, para que o efetivo possa

suprir as necessidades e anseios dos moradores dessa comunidade.

Conto com o apoio dos nobres colegas para a aprovação dessa indicação.

Sala das SessÕes, em 07 de novembro de2022. 4p.o

CASTRO
União Brasil
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excelerurissrMo SENHoR pREStDENTE oa cÂmane DE vEREADoRES DE
BARREIRAS.ESTADO DA BAHIA

O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas ahibuiçÕes legais e regimentais, vem

requerer a V. Ex.a que, após deliberação e aprovação do Plenário, seja encaminhada ao

Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte lndicaçáo:

"Perturação e instalação de um poço aftesiano na Comunidade Umburana l, zona

rural, deste município de Barreiras."
Câmara M unicipal de Barreiras

Protocolo n"-419i,_
em_Ql:/.J|l:êLàs Jl : À1- horas

JUSTIFICATIVA

Em atendimento a reivindicaçáo dos moradores do Povoado Umburana l, zona rural desse

município, solicitamos a perfuração e instalação de mais um poço artesiano para beneficiar

várias famílias da comunidade, que estão sofrendo com a falta de água apropriada para o

consumo, como também para a criação de animais.

Diante do exposto, solicitamos aos nobres colegas

Poder Executivo Municipal o pronto atendimento.

a aprovação dessa indicação e ao

Sala das Sessões, em 07 de novembro de2022.

Assinalura do F u ncionário

CASTRO
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exceuurísstMo SENHoR pRESTDENTE oa cÂrtlaRa DE vEREADoRES DE
BARREIRAS.ESTADO DA BAHIA

o Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem

requerer a V. Ex.a que, após deliberação e aprovação do plenário, seja encaminhada ao

Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte lndicação:

"Construção de uma praça com academia ao

Comunidade Rural Rio de Pedras, neste município."

ar livre e parque infantil, na

Cânii,rir iv'iunrcrirá ' 
ue Uarreiras

Protocolo no JÀO5
Em 01-/ JI I 

"2.2-. 
às JI : 50 hoÍas

JUSTIFICATIVA

Em atendimento a reivindicaçáo dos munícipes, solicitamos a construção de uma praça

com academia ao ar livre e parque infantil no Povoado Rio de pedras, pois a comunidade

anseia por êssa área de lazer e atividades físicas, onde as crianças poderâo brincar, os
jovens, adultos e idosos desenvolver suas atividades esportivas e recreativas, com a
academia ao ar livre, trazendo assim diversos benefícios para a saúde e bem-estar social.

Diante das informaçÕes supracitadas e a pedido da populaçáo, é que solícito ao poder

Executivo Municipal, as providências necessárias, para realizaçâo desses serviços na

Comunidade Rio de Pedras.

Sala das SessÕes, em 07 de novembro de2022.

p
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