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ExCELENTÍSSlrrllO SENHOR PRESIDENTE DA CÂrvllm
VEREADORES DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

DE

A vereadora que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais e

regimentais vem requerer a V. Ex". que apos a deliberação e a aprovação do

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

DE SOUZA SOBRINHO a seguinte indicação:

"lnstalação do Poço Artesiano no Assentamento Zequinha Barreto, nesÍe

município de Barreiras-BA".

Justificativa

Vale salientar, que recebemos este pedido dos moradores do Assentamento

Zequinha Barreto, que estão sofrendo com as dificuldades da falta de água

potável na região. A água limpa é um direito humano essencial, isso porque,

sem água não há como existir os demais direitos consagrados.

Pelo exposto, solicito ao Executivo Municipal o pronto atendimento e também

aos Nobres Pares a aprovação da presente lndicação.

Sala das Sessões em, 02 de Junho de 2022.

lvete Maria Garneiro de Souza Ricardi
Vereadora-AVANTE
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EXCELENTISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES
DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

A vereadora que abaixo subscreve, no uso de suas atribuiçÕes legais e

regimentais vem requerer a V. Exa. que após a deliberação e a aprovação do

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

DE SOUZA SOBRINHO a seguinte indicação:

"Recuperação da pavimentação asfáltica e tampa buracos na Rua São

SebasÍíáo (Bairro Barreirinhasl, nesúe município de Barreiras-8A".

Justificativa

Os serviços de recuperação da pavimentação asfáltica e tampa buracos são dg

suma importância para o deslocamento de pessoas e produtos em um município,

pois, estes serviços de um modo geral disponibiliza uma melhor trafegabilidade

possibilitando mais conforto, segurança e agilidade para os cidadãos.

Pelo exposto, solicito ao Executivo Municipal o pronto atendimento e também

aos Nobres Pares a aprovação da presente lndicação.

Sala das Sessões em, 07 de Junho de 2022.

Maria Carneiro de Souza Ricardi
Vereadora-AVANTE'
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