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O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuiçÕes lêgais e regimentais
conforme dita o artigo 1g5 do Regimento lnterno aeita casá, uem rãqr"r", 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 a requalificação asfáltica na Rua do
Arame e Rua Rosalvo Boa Ventura no Bairro Vita Brasi!.

JUSTIFICATIVA

De acordo com os moradores as referidas ruas não receberão requalificação
asfáltica desde que foi feito a obra em 2015 na gestão anterior. Nesse sentido,
contamos com o apoio dos nobres colegas para aprovação desta indicação.

Sala das SessÕes, em 01 de Março de 202i.

1L*9"b€
SILENO DE CERQUEIRA BISPO DOS SANTOS

Vereador - PSD
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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 da rua Pedro Alvares
Cabral no Bairro Vila Rica."

JUSTIFICATIVA

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

Sala das SessÕes, em 01 de março de 2021.

---§'Stil-srLENo DE cEReÉ,*ÊG'à$[or rorro,
Vereador - PSD
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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 instalação de Redutores de
Velocidade na rua Silva jardim ao lado da lgreja Santa Terezinha no centro
histórico de Barreiras."

JUSTIFICATIVA

De acordo com os moradores a incidência de acidentes tem crescido devido os
veículos trafegarem em alta velocidade, provocando insegurança a todos os
moradores desse referido Bairro. Nesse sentido, contamos com o apoio dos
nobres colegas para aprovação desta indicação.

Sala das Sessões, em 24 de fevereiro de 2021

e'§FP
SILENO DE CERQUEIRA BISPO DOS SAN

Vereador - PSD
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rXCrIEruríSSITUO SENHOR PRESIDENTE, ON CÂUARA DE VEREADORES DE BARREIRAS'

ESTADO DA BAHIA.

Os vereadores abaixo assinado, no uso de suas atribuições legais e regimentais vem

requerer a Vossà Excelência, que após a deliberação e aprovação do plenário seja

encaminhado ao Excelentíssimo senhor Prefeito Municipal, a seguinte indicação.

,,solicitação que sejam incluídos na lista prioritária de vacinação os profissionais de segurança

púbtica, poLtctAl5 MILITARES, BOMBEIROS MILITARES, POLICIAIS ClVlS, GUARDA MUNICIPAL E

AGENTES DA COOTRANS"
.,rrara Municipal oe Barrerras _ r,',rotocolo no SSCEif"/-ol3-7gÚhês

JUSTIFICATIVA

Solicitamos que sejam incluídos na lista prioritária, visto que, os profissionais de segurança

têmexercidoumpapeldeextremaimportânciaemnossacidade,servindoapopulaçãona
linha de frente de combate e apoio as medidas de enfrentamento da covid-19. Além disso,

aprestaçãodesocorroaquelesquenecessitam,muitasvezesemsituaçõesderisco'como
acidentes e até mesmo a condução de pessoas aos hospitais' Dessa forma em

conformidade com Plano Nacional de Operacionalização da Vacina contra a Covid-19'

publicado pelo Ministério da Saúde em 2g/OL/2o27, os profissionais de segurança e

salvamento estão incluídos no grupo prioritário para imunização'

Sala das sessões, 18 de março de 2027'

ADRIANO STEI

ii l,

VEREADOR PSD
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