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O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuiçÕes legais e regimentais
conforme dita o aftigo 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 PIacas de Nomenclatura de vias e
Loqradouros Públicos. para o Bairro Alphaville".

JUSTIF!CATIVA

Uma das condiçÕes básicas para o exercício da cidadania e ter um endereço,
regularizado, oficializado e denominado para que assim, facilite à acessibilidade
de todos. Nesse sentido, contamos com o apoio dos nobres colegas para
aprovação desta indicação.

Sala das Sessões, em 01 de Setembro de 2021.
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ExcELENrisstrvro SENHoR pRESTDENTE DA cÂuaRa MUNtctpAL DE
VEREADORES DE BARREIRAS - BAHIA.

rnolcaÇÃo

O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuições legais e regimentais
conforme dita o artigo 195 do Regimento lnterno Oeita casá, vem rõquerer 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 necessidade de intensificar a ronda
policial no bairro Alphaville".

JUSTIFICATIVA

A população tem convivido com muita insegurança em todo bairro,.a ausência
de um efetivo que possa suprir tal dificuldade se faz mas que necessária.
Promover segurança publica é nosso cumpridor ofício. Nesse sentido, contamos
com o apoio dos nobres colegas para aprovação desta indicação.

Sala das Sessões, em 01 de Setembro de 2021.
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Vereador - PSD
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ExcELENTíssrnao SENHoR pRESTDENTE DA cÂuaRa MUNrcrpAL DE
VEREADORES DE BARREIRAS - BAHIA.

IruotcaÇÃo

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

"Que seja realizada a doação de um terreno público para que a Associação
das Pessqas com Necessidades Especiais possa construir sua sede
própria"

JUSTIFICATIVA

A Associação das Pessoas com Necessidades Especiais é uma das instituiçÕes
mais sérias e ativas em defesa dos direitos dos portadores de deficiência em
Barreiras, mesmo assim, ainda não possui recursos para adquirir um terreno
para a construção de sua sede propria. Por esse motivo, apos sermos
procurados pelos membros da APNE consideramos de grande importância o
apoio do Poder Público por meio da doação de um terreno para que a associação
possa desenvolver de melhor forma as suas atividades e proporcionar mais
conquistas à população.

Sala das Sessões, em 08 de setembro de 2021.
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