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VEREADORES DE BARREIRAS - BAHIA.
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rnotcaÇÃo

o Vereador SILENO DE GERQUEIRA BISPO DoS SANToS, no uso de suas atribuições
le.saig e regimentais, vem requerel 1 vj Exa que, após deriberação e aprovação doPlenário, seja encaminhada ao Exmo. sr. prefeito a seguinte indicaçãà:

"Solicitamos a limpeza e manutenção da fonte localizada na praça dos Sentidos naVila dos Sás"

JUSTIFICATIVA

A pedido de alguns moradores solicitamos essa ação da prefeitura enfatizando que a me-dida faz-se necessária, afim de evitar que a fonte se torne um possível foco do'mosquito
Aedes aegypt transmissor da Dengue, zika e chikungunya.

Sala das Sessões, em 29 de março de 2021.
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ExcELENTíssrvlo sENHoR pRESIDENTE
VEREADORES DE BARREIRAS . BAHIA.

DA cÂulRa MUNtctpAL DE

,amara Municioalde Balrerras. ., .,lQProtocolono__9_--

IttOlCAÇÃO

O Vereador STLENO DE CERQUEIRA BISPO DOS SANTOS, no uso de suas atribuições
lg.g"i9 e regimentais, vem requerel g Vj EXa que, após deliberação e aprovação do
Plenário, seja encaminhada ao Exmo. sr. prefeito a seguinte indicaçã'o:

"solicitamos a substituição das 'Bocas de Lobo'ao redor da quadra pública tocati-
zada na lateral da casa de eventos Castelo, entre as Ruas Glauber Éocha e Jorge
Amado, no Bairro Bandeirantes. E também na esquina da Rua Pastor paulo Leivas
Macalão num terreno particular localizada ao lado da casa 574 do mesmo Bairro,,

JUSTIFICATIVA

A pedido da Associação de Moradores do Bairro Bandeirantes - AMOBAND solicitamos
essa ação da Prefeitura enfatizando que a medida faz-se necessária em virtude de evítar
futuros acidentes.

Sala dasSessões, em 29 de março de2021.

=-SILENO DE CERQUEIRA BISPO DOS SANTOS
VEREADOR PSD

.t\or
ôia: "

pür

Em 05 / Otr 1r2.1às--@-nJL

Assinatura do Funci"nário
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ExcELENTíssrruo SENHoR pRESTDENTE

READORES DE BARREIRAS - BAHIA.
oe cÂurARA MUNTcTPAL DE vE-

rruorceÇÃo

O Vereador SILENO DE CERQUEIRA BISPO DOS SANTOS, no uso de suas atri-
buições legais e regimentais, vem requerer à V. EXa que, após deliberação e apro-
vação do Plenário, seja encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito a seguinte indicação:

"euE sEJA rNsrALADo uM poÇo ARTESTANo NA coMUNTDADE oe síro
Do LtvRAMENTo nerenÊNcrA (cHAcARA MARTANo)"

JUSTIFICATIVA

Nobres vereadores, muitos moradores da comunidade de Sítio do Livramento pro-
curaram o nosso gabinete relatando a necessidade da instalação de um poço arte-
siano para servir aos moradores, já que o local não possui sistema de água enca-
nada, o que dificulta até as atividades diárias mais simples. Diante do exposto con-
to com o apoio dos nobres colegas para aprovação desta importante indicação.

são do
Sala das SessÕes, em 14 de abril de 2021.

SILENO DE CERQUEIRA BISPO DOS SANTOS
VEREADOR PSD

Àpro,
dia:..
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ExcELENrissrrrro SENHoR pRESTDENTE DA cÂrtrana MUNrctpAL DE
VEREADORES DE BARREIRAS - BAHIA.

tttOlCRÇÃO

O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuições legais e regimentais
conforme dita o artigo 195 do Regimento lnterno desta casa, vem requerer a
Vossa Excelência que após análise e aprovação do plenário seja encaminhada
ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

"Solicitamos a Prefeitura de Barreiras melhorias na manutenção da
iluminação bem como novos postes e requalificação das Ruas: Santa
Terezinha e a travesse beija for no bairro Vila Rica."

JUSTIFICATIVA

De acordo com os comerciantes devido a escuridão está ocorrendo
frequentemente furtos e violências principalmente contra as mulheres, vale
ressaltar que anteriormente nas instalaçÕes da feira da Vila Rica existiam uma
outra iluminação que proporcionava maior segurança no local. Nesse sentido,
contamos com o apoio dos nobres colegas para aprovação desta indicação.

Aprg
dia:

Sala das Sessões, em 19 de abril de 2021.

<-§Jlç9
SILENO DE CERQUEIRA BISPO DOS SANTOS

Vereador - PSD
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ssinatura do Funcionário
O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuiçÕes legais e regimentais
conforme dita o artigo 195 do Regimento lnterno desta casa, vem requerer a
Vossa Excelência que após análise e aprovação do plenário seja encaminhada
ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

"Solicitamos à Prefeitura de Barreiras a requalificação asfáltica, a capina
da praça e o termino da construção da mesma, Iocalizada na rua Retiro no
Bairro Vila Rica".

JUSTIFICATIVA

De acordo com os moradores o início da obra se deu na gestão anterior, sem
conclusão, sem nome. A praça encontra-se em péssimas condiçÕes de
manutenção, tomada por mato e lixo. Nesse sentido, contamos com o apoio dos
nobres colegas para aprovação desta indicação.

Sala das Sessões, em 19 de Abril de 2021.

SILENO DE CERQUEIRA BISPO DOS SANTOS
Vereador - PSD

doe
xxrf:
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SILENO DE CERQUEIRA BISPO DOS SANTOS
ExcELENTíssrruo sENHoR pRESrDEr.rrÊ oÀ óÁú;R;iüururcrpeL DEVEREADORES DE BARREIRAS - BAHIA.

Câmara Municipal de_Barreiras - o,
Protocolo no +d!,

E E5Gr..aç

rruorceÇÃo

O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuições legais e regimentais
conforme dita o artigo 1gs do Regimento lnterno desta casá, ,e, ,ãqr"r", a
Vossa Excelência que apos análisé e aprovação do plenário seja encaminhada
ao Excelentíssimo sr. prefeito Municipal a seguinte indicação:

"Solicitamos a Prefeitura Municipat de Barreiras a capina dos arredores
do PSF Davi Bessa, localizado na rua: Deputado Amaral Neto, bairro novo
horizonte."

JUSTIFICATIVA

Tendo em vista que a capina contribuirá para conter os casos crescente de
a,rboviroses e proliferação de ratos em todo bairro. Nesse sentido, contamos com
o apoio dos nobres colegas para aprovação desta indícação.

Sala das Sessões, em 20 de abril de 2021.

-u§.-EDSILENO DE CERQUEIRA BISPO DOS SANTOS
Vereador - pSD

Aprov
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tttOtCeÇÃO

O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuiçÕes legais e regimentais
conforme dita o artigo 195 do Regimento lnterno desta casa, vem requerer a
Vossa Excelência que apos análise e aprovação do plenário seja encaminhada
ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

"Solicitamos à Prefeitura de Barreiras para que interfira junto a empresa
VCB (Viação Cidade de Barreiras) para que possa contemplar os
moradores do bairro Flamengo com umas das suas linhas de ônibus".

JUSTIFICATIVA

De acordo com os moradores do referido bairro desde á fundação do mesmo,
sofrem com a falta de transporte Público coletivo o que dificulta o cotidiano das
pessoas que necessitam. Nesse sentido, contamos com o apoio dos nobres
colegas para aprovação desta indicação.

Sala das SessÕes, em 19 de Abril de 2021 .

**\-,---E;EP
SILENO DE CERQUEIRA BISPO DOS SANTOS

Vereador - PSD .

ú;'a;it;i;;i'e'i

Àpro,
dia:

Avenida CléristonAndrade, 1.353 - Baino São Miguel - Tel: (77) 3611-9600 - Fone/Fax: (77)3611-9628

Home Page: www. camaradebaneiras.ba. gov.br Ouvidoria: 0800-075-8 1 0 1



Cavnnra Jvlurtícyof {p tsarreíras tsA
CNPJ: 16.256.893/000 I -70

ExcELENrisstruo SENHoR PRESIDENTE DA cÂruann MUNIcIPAL DE

VEREADORES DE BARREIRAS - BAHIA. imara MuníciPal dç Barretras' o''

rruorcRÇÃo

O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuições legais e regimentais
conforme dita o artigo 195 do Regimento lnterno desta casa, vem requerer a
Vossa Excelência que após análise e aprovação do plenário seja encaminhada
ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

"solicitamos à Prefeitura de Barreiras o asfaltamento da rua Anísio Teixeira
no Bairro São Miguel.

JUSTIFICATIVA

De acordo com os moradores da referida rua a falta do asfaltamento dificulta o

tráfego dos veículos e transeuntes principalmente em períodos chuvosos, vale

resrãftar que o asfalto trará qualidade de vida e melhoria para moradores locais.

Nesse sentido, contamos com o apoio dos nobres colegas para aprovação desta

indicação.

Sala das SessÕes, em22 de Abril de 2021.

. $S§
*s'§:To >-

SILENO DE CERQUEIRA BISPO DOS SANTOS
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ExcELENTíssutlo SENHoR pRESTDENTE DA cÂruaRl MUNtctpAL DE
VEREADORES DE BARRETRAS. BAHIA.

rr.rorcaÇÃo ffi
O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuiçÕes legais e regimentais

conforme dita o artigo 195 do Regimento lnterno desta casa, vem requerer a
Vossa Excelência que apos análise e aprovação do plenário seja encaminhada

ao Excelentíssimo sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

"Solicitamos ao Poder Executivo para que seja instalado recipientes com
álcool em gel 70o/o em todos os veículos de transporte coletivo público do
município de Barreiras".

JUSTIFICATIVA

Visando a prevenção do contágio de diversas doenças infecto contagiosas, em
especial a COVID-l9 que vem agravando a qüestão de saúde pública no País, se
faz necessârio a disponibilização de dispensadores de álcoql gel em todos os
transportes públicos da cidade.

Sala das SessÕes, em 27 de abril de 2021.

SILENO DE CERQUEIRA BISPO DOS SANTOS
Vereador - PSD
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ItrtotcaÇÃo As<inatura do Fun

O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuiçÕes legais e regimentais
conforme dita o artigo 195 do Regimento lnterno desta casa, vem requerer a
Vossa Excelência que apos análise e aprovação do plenário seja encaminhada
ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

"solicitamos a Prefeitura de Barreiras a capina na rua: Aylon Macedo
no557 bairro Morada Nobre."

JUSTIFICATIVA

Tendo em vista que a capina contribuirá para conter os casos crescente de
arboviroses e proliferação de ratos em todo bairro. Nesse sentido, contamos com
o apoio dos nobres colegas para aprovação desta indicação.

Sala das SessÕes, em 05 de abril de 2021.

SILENO DE CERQUEIRA BISPO DOS SANTOS
Vereador - PSD

DA CÂMARA MUNICIPAL DE

s5

Apro
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