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IttotcaÇÃo

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 o asfaltamento, na rua Dante de
Oliveira no Bairro Vila Rica".

JUSTIFICATIVA

De acordo com os moradores, a referida rua tem grande trafegabilidade e nos
períodos chuvosos e de estiagem, todos sofrem com as consequências, poeira
nos dias de sole lama nos dias de chuvas. Nesse sentido, contamos com o apoio
dos nobres colegas para aprovação desta indicação.

Sala das Sessões, em 25 de Maio de 2021 .
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ExcELENTísstrrro SENHoR PRESTDENTE
VEREADORES DE BARREIRAS . BAHIA.

oa cÂURRA MUNTcTPAL DE

rruorcaÇÃo

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 vacinação de pais com filhos
portadores de deficiências.

JUSTIFICATIVA

O estatuto da Pessoa com Deficiência, sancionado em 2015, garantiu uma série
de direitos, inclusive Saúde determinando o poder público esta função. Como
estamos vivenciando uma pandemia que tem dizimado vidas em longa escala
garantir a imunização dos cuidadores (país e cuidadores) é promover saúde e
segurança para esse categoria.

Sala das SessÕes, em 25 de Maio de 2021.
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ExcElENlísstrrllo sENHoR pRESTDENTE
VEREADORES DE BARREIRAS . BAHIA.

IttOlCaÇÃO

O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuiçÕes legais e regimentais
conforme dita o artigo 195 do Regimento lnterno desta casa, vem réquerer a
Vossa Excelência que após análise e aprovação do plenário seja encaminhada
ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

"Solicitamos à Prefeitura de Barreiras a asfaltamento das seguintes ruas:
Holanda, Venezuela, Peru localizadas no Bairro Barreiras 1,,.

JUSTIFICATIVA

A presente indicação tem como objetivo atender os anseios dos moradores dos
respectivo bairro acima mencionado, haja vista que o asfaltamento trará
qualidade de vida e saúde para todos. Nesse sentido, contamos com o apoio dos
nobres colegas para aprovação desta indicação.

Sala das Sessões, em 14 de Maio de 2021.
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ExcELENrisslrvlo SENHoR PRESIDENTE DA cÂuanl MUNIcIPAL DE

VEREADORES DE BARREIRAS . BAHIA.

rruorcaÇÃo

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 construção de uma quadra
poliesportiva no povoado Arraial da Penha".

JUSTIFICATIVA

A atividade física praticada pelos moradores é de muita importância para o
desenvolvimento físico e psíquico, a falta da pratica de esportes segundo os

especialistas acarreta doenças provocadas pelo sedentarismo. Nesse sentido,
contamos com o apoio dos nobres colegas para aprovação desta indicação.

Sala das Sessões, em 27 de Maio de 2021.
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ExcELENlíssrruo sENHoR pRESTDENTE DA cÂruanl MUNtctPAL DE
VEREADORES DE BARREIRAS . BAHIA.

IttOlCeÇÃO

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 na rua
Coelho Neto bairro Santa Luzia".

JUSTIFICATTVA

A necessidade da implantação do redutor se faz necessária pois os motoristas
tem aplicado alta velocidade em seus veículos ao passar pela citada rua,
colocando em risco outros condutores e pedestres que nela trafega. Nesse
sentido, contamos com o apoio dos nobres colegas para aprovação desta
iÍidicação.

Sala das Sessões, em 28 de Maio de 2021.
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ExcELENrissuvto SENHoR PRESIDENTE DA cÂrvlana MUNIcIPAL DE

VEREADORES DE BARREIRAS . BAHIA.

rruorcRÇÃo

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 após análise e aprovação do plenário seja encaminhada
ao ExcelentÍssimo Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

"solicitamos à Prefeitura de Barreiras a construção de um posto policial no
povoado Arraial da Penha".

JUSTIFICATIVA

A presente solicitação visa garantir a maior segurança para os moradores da

região, que estão reivindicando a presencia de policiais para coibir açÕes

criminosas. Nesse sentido, contamos com o apoio dos nobres colegas para

aprovação desta indicação.

Sala das SessÕes, em27 de Maio de2021.
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ExcELENrissrrrro SENHoR pRESTDENTE DA cÂmene MUNrctpAL DE
VEREADORES DE BARREIRAS - BAHIA.

rruorcaÇÃo

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 após análise e aprovação do plenário seja encaminhada
ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

"Solicitamos à Prefeitura de Barreiras redutores de velocidades e uma faixa
de pedestre na rua Pedro Pereira de Santana em frente a creche municipal
Edina dos Passos de Deus, bairro: Sombra da Tarde".

JUSTIFICATIVA

A necessidade da implantação do redutor e uma faixa se faz necessária pois os
motoristas tem aplicado alta velocidade em seus veículos ao passar pela citada
rua, colocando em risco outros condutores e pedestres e acima de tudo das
crianças que frequentam a creche no local. Nesse sentido, contamos com o
apoio dos nobres colegas para aprovação desta indicação.

Sala das Sessões, em de junho de 2021.
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SILENO DE CERQUEIRA BISPO DOS SANTOS

Vereador - PSD
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