
Camcara Jvlurtícíyaf le Barueíras - tsA
CNPJ: 16.25 6.893/0001 -70

ExcElENlísslluto SENHoR pRESTDENTE DA cÂuane MUNtctpAL DE
VEREADORES DE BARREIRAS - ESTADO DA BAHIA imaÍa Municipalde Barrerras - u,

Protocolo no 56-9 --.--

tttOtCAÇÃO

O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
vem requerer a v. Exo que após análise e aprovação do plenário seja
encaminhado ao Exmo. Sro. Prefeito a seguinte indicação:

A construção de uma Parada de Ônibus com cobertura, na BR 020, no KM
40, entrada do Assentamento Santa Rita.

JUSTIFICATIVA

A indicação acima mencionada é uma reivindicação dos moradores do
assentamento citado, a construção e cobertura da mesma irá melhoÍar a
qualidade do serviço de transporte publico e privado, ê o mais importante
garantir proteção às pessoas em dias de chuvas ou de sol, trazendo assim
conforto e qualidade de vida, enquanto aguardam o ônibus.

em 23 de Março de 2021.

Vereador - MDB- Vice Presidente
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ExcELENTÍsstMo sENHoR pRESIDENTE DA cÂmanl DE vEREADoRES DE

BARREIRAS . ESTADO DA BAHIA
uàmara Municipal d1[arretras' Ur'

INDICAÇÃO

O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuiçÕes legais e regimentais, vem

requerer a V. Exo que após análise e aprovação do plehário seja encaminhado ao

Exmo. Sro. Prefeito a seguinte indicação:

A Construção do Canteiro com jardinagem, Pista de Pedestre e Academia ao

ar Livre na Avenida Cleriston Andrade (trecho entre a Rotatória enfrente a
Loja Marconi até a Vila Nova).

JUSTIFICATIVA

A indicação acima é de extrema necessidade, no

qualidade de vida, um espaço destinado especificamente para a chçt

pedestres e ciclistas, aumentando a Segurança para oS que praticam

física nas referida avenida.
Outro motivo é melhorar a infraestrutura da nossa cidade,
condições de vida paru a população, e também contribuir para

econômico e social do local.

oferecer
o

Pelo exposto, gostaria de solicitar ao Executivo Municiga! o pronto atendimento
também aos Nobres Pares a aprovação da presente indicação.

Sala das SessÕes em, 25 de Março de 2021.

í

HTPOL|TO DOS dlS§OS DE DEUS

VEREADOR- MDB.. VICE PRESIDENTE

Avenida Clériston Andrade, 1.353 - Bairro São Miguel -Tel: (77) 3611-9600 - Fone/Fax: (77) 36ll-9628
Home Page: www. camaradebaneiras.ba. gov.br - Ouüdoria :' 0800-075-81 0 I

Cemzara lvlurtícíyat fe tsarueíras - tsA
,CNPJ: 16.256.893 /00 OI-70

Protocolo no



Camcüra Jvlurtícíyaf fe tsarueíras - tsA
-CNPJ: L6.256.893/0001 -70

ExcELENTíssltulo sENHoR PRESTDENTE DA cÂmane DE vEREADoRES DE
BARREIRAS . ESTADO DA BAHIA

.'rnôÍô Municipal de Bqrrerras - on
':rotocolo no S8É -em J6lN /"2{às Jl hJg

rruorcaÇÃo

O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem
requerer a V. Exo que após análise e aprovação do plenário seja encaminhado ao
Exmo. Sro. Prefeito a seguinte indicação:

O PATROLAMENTO E ENCASCALHAMENTO DA ESTRADA DO
BARROCÃO OE BATXO AO BARROCÃO DE CIMA.

JUSTIFICAT!VA

A indicação acima é de extrema necessidade, os moradores do povoado sofrem
constantemente com a lama no período das águas e com a poeira no período de
estiagem, ocasionando problemas de saúde, além de prejudícar a trafegabilidade.

Outro motivo é melhorar a infraestrutura da nossa cidade, oferecer methores
condiçôes de vida para a população, e também contribuir para o desenvolvimento
econômico e social do local.

Pelo exposto, gostaria de solicitar ao Executivo Municipal o pronto atendimento e
também aos Nobres Pares a aprovação da presente indicação.

.das SessÕes em 25 de Março de 2021.
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