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EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂUAnn MUNICIPAL DE VEREADORES DE BARREIRAS -

talnôÍa MuniciPal de
BAHIA. Protocolo no

L,rn-!!/

lrrra do Funci

o Vereador Adriano stein, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem requerer

aVExsque,apósdeliberaçãoeaprovaçãodoPlenário,sejaencaminhadaaoExmo.Sr'
Prefeito Municipal a seguinte lndicação:

,,Reforma do posto policial da Praça Sabino Dourado'

Barreirinhas."

JUSTIFICATIVA

Justifica-se a referida indicação, por se tratar de um imóvel municipal' cedido a policia

militar da Bahia, que no momento necessita de reparos nas estruturas físicas' visto que

a segurança pública é um dos direitos sociais básicos de todos os cidadãos' conforme

destaca o artigo 6s da constituição Federal e deste modo proporcionar aos nossos

policiais um loial de trabalho propício para o desenvolvimento dos trabalhos'

Assim sendo, espero contar com o apoio dos Senhores Vereadores' na apreciação e

aprovação dessa lndicação'

Sala das Sessões, em 16 de fevereiro deZOZT'

Jlnst-

i^ipfq
Cia:

Adriano SteTn
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EXMO. SR. PRESIDENTE OI CÂUARI MUNICIPAL DE VEREADORES DE BARREIRAS -

BAHIA. Câmata MuniciPalde Earretras' o'

o Vereador Adriano stein, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem requerer

a V Exe que, após deliberação e aprovação do Plenário, seja encaminhada ao Exmo' Sr'

Prefeito Municipal a seguinte lndicação:

"Reforma do posto policial da Praça Joaquim Neto no Bairro Vila

Brasil."

JUSTIFICATIVA

Justifica-se a referida indicação, por se tratar de um imóvel municipal, cedido a policia

militar da Bahia, que no momento necessita de reparos nas estruturas físicas, visto que

a segurança pública e um dos direitos sociais básicos de todos os cidadãos' conforme

destàca o artigo 6e da constituição Federal e deste modo proporcionar aos nossos

policiais um loial de trabalho propício para o desenvolvimento dos trabalhos'

Assim sendo, espero contar com o apoio dos Senhores Vereadores' na apreciação e

aprovação dessa lndicação.

Sala das Sessões, em 16 de fevereiro de 2077'

Adriano Stein
Vereador - PP

ffiffiam

o em sessão d,
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