
CamilrcL frlurtícíyaf le tsarreíras tsA
CNPJ: 16.256.893/0001 -70

ExcELENTísSttrllO SENHOR PRESIDENTE DA CÂmlne MUNICIPAL DE

VEREADORES DE BARREIRAS . BAHIA.

IttotCeÇÃO

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 qüe apos análise e aprovação do plenário seja encaminhada

ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

JUSTIFICATIVA

Procurados por moradores, fomos informados que a falta de redutores tem
provocado acidentes constantes o que tem deixado os moradores inseguros
Nesse sentido, contamos com o apoio dos nobres colegas para aprovação desta
indicação.

Sala das SessÕes, em 18 de Fevereiro de 2022.
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SILENO DE CERQUEIRA BISPO DOS SANTOS

.rl.Jtrovado etil se ssã Vereador - PSD

Afonso Soares bairro Vila Rica.
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Cemcara ivlurtícíyaf íe tsarreíras tsA
CNPJ: 16.256.893 /0001 -70

ExcELENTÍsslrvlO SENHoR PRESIDENTE DA cÂrvllna MUNIcIPAL DE
VEREADORES DE BARREIRAS - BAHIA.

tttOtCAÇÃO

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 o recapeamento a rua G. rua L e C
na comunidade Baraúna."

JUSTIFICATIVA

Procurados por país, fomos comunicado que os discentes tem ficado exposto ao
sol durante a espera dos mesmos, preservar pela saúde e segurança é um dever
de todos. Nesse sentido, contamos com o apoio dos nobres colegas para
aprovação desta indicação.

Sala das SessÕes, em 04 de Março de 2022.
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SILENO DE CERQUEIRA BISPO DOS SANTOS

Vereador - PSD
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Camcara Jvturtícíyaf le tsarreíras tsA
CNPJ: 16.25 6.893 /0001 -70

ExcELENTíssrnno sENHoR pRESTDENTE DA cÂulRa MUNtctpAL DE
VEREADORES DE BARREIRAS. BAHIA.

IttotceÇÃo

O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuiçÕes legais e regimentais
conforme dita o artigo 195 do Regimento lnterno oeóta casá, ,er rãqu"r", a
Vossa Excelência que apos análise e aprovação do plenário seja encaminhada
ao Excelentíssimo sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

JUSTIFICATIVA

Segundo os moradores tem se formado uma cratera no início da rua o que está
provocando diversos transtornos. Nesse sentido, contamos com o apoio dos
nobres colegas para aprovação desta indicação.

Sala das Sessões, em 08 de Março de 2022.
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Vereador - pSD
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CamilrzL ivturtícíyaf le tsarreíras tsA
CNPJ: L6.25 6.893 /0001 -70

ExcELENTíSslrrnO SENHOR PRESIDENTE DA CÂnlena MUNICIPAL DE

VEREADORES DE BARREIRAS - BAHIA.

tttOtCAÇÃO

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 qü" ,por análisã e aprovação do plenário seja encaminhada

ao Excelentíssimo sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

,rsolicitamos a Prefeitura cte- Barreiras a instalacão de .reclulores çle

, amente em frente à Aqrosul e

a central de veículos.

JUSTIFICATIVA

A ação se faz imprescindível para que o trânsito possa fluir adequadamente e

com segurança, aiem de coibir a imprudência dos motoristas que trafegam em

alta velõcidad-e. Nesse sentido, contamos com o apoio dos nobres colegas para

aprovação dessa indicação

Sala das Sessões, em 11 de Março de 2022.
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Siteno de Cerqueira bispo dos santos

Vereador PSD
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