
Cavnara Svlurtícíyaf fe tsarreíras - tsA
CNPJ: 16.256.893/0001-70

excelerrissruo SENHoR pRESTDENTE oe cÂmane MUNrcrpAL DE
VEREADORES DE BARREIRAS - BAHIA,

tttotcaçÃo

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

JUSTIFICATIVA.

Os moradores solicitaram que seja implantada a fim de melhorar as condiçôes
daqueles que utilizam o transporte coletivo, uma vez que várias pessoas
dependem desse serviço diariamente, alem disso há pessoas com mobilidade
reduzida nas imediações que necessitam dessa alternativa de transporte. Nesse
sentido contamos com o apoio dos nobres colegas para aprovação dessa
indicaçáo.

Sala das Sessões, em 29 de Abril de 2022.

-
SILENO DE CERQUEIRA BISPO DOS SANTOS

VEREADOR PSD

a cL<__

Aluísio Pereira do vale e rua Conselheira no bairro Cidade Nova.
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o Vereador slLENo DE cEReuErRA Brspo Dos sANTos, no uso de suas
âtribuiçõ_es legais e regimentais, vem requerer à V, EXa que, após deliberação e
aprovação do Plenário, seja encaminhada ao Exmo. Sr. prefeito , ,"grint"
indicaçâo:

JUSTIFICATIVA.

os moradores do referido bairro nos trouxe essa reivindicação alegando a
dificuldade que eles tem de acesso ao único ponto de turismo é o.rer, ã po,. ,"i
também dispendioso para os mesmos. Nesse sentido contamos com o apoio dos
nobres colegas para aprovação dessa indicação.

excelerurisstuo SENHoR pRESTDENTE oe cÂmene MUNtctpAL DE
VEREADORES DE BARREIRAS - BAHIA.

Sala das Sessões, em 29 de Abril de 2022.
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o Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuiçÕes legais e regimentais
ggnforqe dita o artigo í95 do Regimento Interno deáta casã, ,e, rãque=, a
Vossa Excelência que após análise e aprovação do plenário sela encaminnàoá
ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

"Soli"itêro"_ 
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d" ,r. G.
em frente a creche são Francisco de Àffi

JUSTIFICATIVA

A requalificação asfáltica trará diversos benefícios, a exemplo da diminuiçáo de
doenças provocadas por poeiras e pera água parada que se forma eà viaspúblicas. Nesse sentido, contamos com ó apoio dos nobres coregas paia
aprovação desta indicação.

Sala das Sessões, em 04 de Maiode2022.
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