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ExcELENTísstnno sENHoR pRESTDENTE DA cÂrunna MUNtcrpAL DE
VEREADORES DE BARREIRAS . BAHIA.

ItrrotcaÇÃo

O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuiçÕes legais e regimentais
conforme dita o artigo 1g5 do Regimento rnterno deõta casá, rem rãqr"r", a
Vossa Excelência que apos análise e aprovação do plenário seja encaminhada
ao Excelentíssimo sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

de Barreiras efetiva 'iamento
polícia militar nos bairros: Cascalheira e Santo Antônio".

JUSTIF!CATIVA

Os referidos bairro são constituídos por laboriosa classe de trabalhadores dessa
cidade, que tem sofrido nos últimos tempo incontáveis números de furtos de
todas as espécies que assolam o bairro, trazendo medo e insegurança. Nesse
sentido, contamos com o apoio dos nobres colegas para aprovação desta
indicação.

Sala das SessÕes, em 04 de Agosto de 2021.
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Vàreador - PSD
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ExcELENTíssrwro sENHoR pRESTDENTE DA cÂmaRa MUNrcrpAL DE
VEREADORES DE BARREIRAS . BAHIA.

rNolcnÇÃo

O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuiçÕes legais e regimentais
conforme dita o artigo 1gs do Regimento lnterno deita casã, r"r rõqr"r"r,
Vossa Excelência que apos análise e aprovação do plenário seja encaminhada
ao Excelentíssimo sr. prefeito Municipal a seguinte indicação:
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JUSTIFICATTVA

criar um espaço onde pessoas possam usufruir de momentos de
entretenimento, conversar e manter vínculos dentre os moradores, razão pela
qual, pedimos em caráter de urgência.um espaço público com um serviço de
urbanização e paisagismo e atividades físicas quá contribuirá significativamente
para o bem estar de todos. Nesse sentido, contamos com o a[oio dos nobres
colegas para aprovação desta indicação.

Sala das SessÕes, em 04 de Agosto de 2021.
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ExcELENTíssuvto SENHoR PRESIDENTE DA cÂmane MUNIcIPAL DE

VEREADORES DE BARREIRAS . BAHIA.

tttOtCnÇÃO

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

conforme dita o arligo 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:

JUSTIFICATIVA

O asfaltamento vai melhora as condiçÕes de tráfego no local, contribuindo com

a melhor qualidade de locomoção da pessoas. Nesse sentido, contamos com o

apoio dos nobres colegas para aprovação desta indicação.

Sala das SessÕes, em 12 de Agosto de 2021.
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SILENO DE CERQUEIRA BISPO DOS SANTOS

Vereador - PSD
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no bairro: Bela Vista".
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ExcELENrisstnao SENHoR PRESIDENTE DA cÂruana MUNIcIPAL DE

VEREADORES DE BARREIRAS . BAHIA.

tttotcRÇÃo

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 à Prefeitura de Barreiras redutores de velocidades no
de Coteqi,Cruzamento entre as ruas Barão de Coteqipe e rua Maranhão Eairro:

JUSTIFICATIVA

A necessidade da implantação de redutor se faz necessária pois os motoristas
tem aplicado alta velocidade em seus veículos ao passar pela cruzamento,
colocando em risco outros condutores e pedestres que nela trafega. Nesse

sentido, contamos com o apoio dos nobres colegas para aprovação desta
indicação.

Sala das SessÕes, em 0B de Agosto de 2021.

RQUEIRA BISPO DOS SANTOS
ereador - PSD
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ExcELENrissruro sENHoR pRESTDENTE DA cÂtvlana MUNtctPAL DE
VEREADORES DE BARREIRAS . BAHIA.

tttOlCaÇÃO

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 à Prefeitura de Barreiras a implantação de placas de
sinalização de transito e redutores de velocidades na travessa Presidente
Dutra e Prudente de Morais no bairro: Santa Luzia".

JUSTIFICATIVA

A necessidade da implantação deplâcas de sinalização de trânsito e redutor se
faz necessária pois os motor-istas tem aplicado alta velocidade em seus veículos
ao passar pela citada travessa, colocando em risco outros condutores e
pedestres que nela trafega. Nesse sentido, contamos com o apoio dos nobres
colegas para aprovação desta indicação.

Sala das SessÕes, em 0B de Agosto de 2021.
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Vereador - PSD
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