
Carnnra Svturtícyof le tsarreíras tsA
CNPJ: 16.256. 893/000 1 -70

ExcELENTÍssrwro
VEREADORES DE

SENHOR PRESIDENTE
BARREIRAS . BAHIA.

oR cÂuaRA MUNIcTPAL DE

,ioíA lvluniC:nff:fi 'Iilffii
IttolCnÇÃO

O Vereador a ssinado, no uso de suas atribuiçÕes legais e regimentais
conforme dita o 195 do Regimento lnterno desta casa, vem requerer a

apos análise e aprovação do plenário seja encaminhada
Prefeito Municipal a seguinte indicação:

Vossa Excelência q

ao Excelentíssimo Sr.

"Solicitamos à Prefeitura de Barreiras o asfaltamento das rua Catarine de
Souza e travessa São Jorge, bairro: Vila Brasil".

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 07 de junho de 2021.
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SILENO DE CERQUEIRA BISPO DOS SANTOS
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ssinado, no uso de suas atribuiçÕes legais e regimentais
o 195 do Regimento lnterno desta casa, vem requerer a

apos análise e aprovação do plenário seja encaminhada
Sr. Municipal a seguinte indicação:

"solicitamos à Prefeitura de Barreiras uma cobertura para a parada
ônibus na avenida: Antiga rua do Aeroporto em frente a saída
funcionários no (no lado oposto) do HO".

JUSTIFICATIVA

A necessidade de cobertura nos pontos de ônibus são essências , para o conforto
e segurança dos usuários desse meio de transporte. Nesse sentido, contamos
com o apoio dos nobres colegas para aprovação desta indicação.

Sala das SessÕes, 08 de junho de 2021.
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ELE SENHoR pRESTDENTE DA cÂuana MUNtctpAL DE
BARREIRAS . BAHIA.VEREADORES
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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 para realizar uma nova pintura nas
faixas de pedestre nas rua Custódia Rocha de Carvalho e rua D. Pedro ll,
bairro :Centro".

JUSTIFICATIVA

A necessidade de refazer as faixas de pedestre é para garantir segurança e
locomoção dos transeuntes. Nesse sentido, contamos com o apoio dos nobres
colegas para aprovação desta indicação.

Sala das SessÕes, 09 de junho de 2021.

;-r--' \r;t5-\ I
SILENO DE CERQUEIRA BISPO DOS SANTOS

Vereador - PSD

ir;ci;'r afu;3 616

Avenida CléristonAndrade, 1.353 - Baino São Miguel -Tel (77) 36ll-9600 - Fone/Fax: (77)3611-9628
Home Page: www.camaradebarreiras.ba.gov.br Ouüdoria: 0800-075-8101


