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Requerimento Nº 376/2022 
 
EXELENTÍSSIMO SENHOR ODAIR JOSÉ DE MATOS, PRESIDENTE DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE BARBALHA  

 

Requer que seja enviado ofício ao Secretário 

de Infraestrutura e Serviços Públicos, com 

cópia ao Prefeito Municipal, solicitando em 

regime de urgência, os serviços e melhorias 

que já foi solicitado anteriormente por este 

vereador e ainda não foi atendido. Tais 

solicitações se refere as demandas da 

população do Taquari a este parlamentar. 

Principais demandas solicitadas pela 

população são: 01 - refazer a passagem 

molhada próximo a capela da comunidade; 

02- instalação de uma caixa d'água de 10 mil 

litros e interligar na rede já existente; 03 - 

prefeitura assumir o pagamento do ligador de 

água que hoje é pago pela população; 04- 

conserto de alguns trechos de calçamento; 05- 

terminar o serviço de melhorias nas estradas 

com as máquinas ( saguim e outros); 06 - 

conserto da Ponte/ passagem molhada. 

 

O(A) Vereador(a) abaixo signatário, no uso de suas atribuições legais e na forma 

regimental, vem respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, após ouvido o 

Plenário desta Casa, REQUERER que seja enviado ofício ao Secretário de 

Infraestrutura e Serviços Públicos, com cópia ao Prefeito Municipal, solicitando 

em regime de urgência, os serviços e melhorias que já foi solicitado 

anteriormente por este vereador e ainda não foi atendido. Tais solicitações se 

refere as demandas da população do Taquari a este parlamentar. Principais 

demandas solicitadas pela população são: 01 - refazer a passagem molhada 

próximo a capela da comunidade; 02- instalação de uma caixa d'água de 10 mil 

litros e interligar na rede já existente; 03 - prefeitura assumir o pagamento do 

ligador de água que hoje é pago pela população; 04- conserto de alguns trechos 

de calçamento; 05- terminar o serviço de melhorias nas estradas com as máquinas 

( saguim e outros); 06 - conserto da Ponte/ passagem molhada. 

 

Nestes Termos.  

Pede e Aguarda Deferimento.  
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Salas das Sessões da Câmara Municipal de Barbalha, Estado do Ceará, aos 6 de 

Setembro de 2022. 

 

ANTONIO HAMILTON FERREIRA LIRA 

Vereador(a) do PDT 

Autor 


