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o Vereador slLENo DE CERQUEIRA Blspo 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:

EXCELENTíSSIIIIIO SENHOR PRESIDENTE DA CÂTUANA MUNICIPAL DE
VEREADORES DE BARREIRAS. BAHIA.

JUSTIFICATIVA.

Tal medida parte do crescimento da contaminação do Covid-19 nos últimos dias
em nosso município, com isso a prevenção através do uso do álcool gel se faz
necessária. Nesse sentido contamos com o apoio dos nobres colegas para
aprovação dessa indicação.
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'lSo=licitam?s a preÍ:itura de Barreiras, a instatacão de dispense com Atcoot
GeI em tolos,estabelecimentos públicos. bem com
pelo município.
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rHorcaçÃo

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

"Solicitamos a prefeitura de Barreiras, a denominar ao setor competente
que proceda a colocação de placas indicando o nome das ruas do bairro
Nova Conquista.

JUSTIFICATIVA.

Tal pedido é pertinente visto que o bairro citado os entregadores, carteiros e
quem precisa localizar um endereço, encontra dificuldades pois no bairro não há
localização indicando o nome das ruas. Nesse sentido contamos com o apoio
dos nobres colegas para aprovação dessa indicaçáo.
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