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o Vereador slLENo DE cEReuElRA 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.

JUSTIFICATIVA

Moradores nos procuraram relatando a necessidade de um posto de Saúde no
Bairro Santo Antônio, pois, são obrigados a procurar outros Bairros para serem
atendidos. Nesse sentido, solicitamos o apoio dos nobres .oi"gr. para
aprovação desta indicação.

Sala das Sessões, em 06 de jutho de 2021.
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o Vereador slLENo DE GERQUEIRA Blspo Dos sANTos, no uso de suas
atribuiçÕes legais e regimentais, vem requerer à v. EXa que, apos deliberação e
aprovação do Plenário, seja encaminhada ao Exmo. sr. pàteito a seguinte
indicação:

JUSTIFICATIVA

Moradores nos procuraram relatando que no Bairro existe
quantidade de lixo acumulado em algumas ruas. Nesse sentido,
apoio dos nobres colegas para aprovação desta indicação.

Sala das Sessões, em 06 de julho de 2021.
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"Que a Prefeitura faça o recolhimento do lixo e enlglbqs acumulado.s ernalqum?s ruas do 
=Famoradores depositem o lixo doméstico-
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IttOlCnÇÃO

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 PIacas de Nomenclatura de vias e

Logradouros Púbticos, para o Bairro Morada da Lua e Residencial Boa
Sorte".

JUSTIFICATIVA

Uma das condições básicas para o exercício da cidadania e ter um endereço,
regularizado, oficializado e denominado para que assim, facilite à acessibilidade
de todos. Nesse sentido, contamos Com o apoio dos nobres colegas para

aprovação desta indicação.

Sala das SessÕes, em 05 de Julho de 2021.
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tnorcnÇÃo

o vereador slLENo DE cEReuElRA Btspo 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:

JUSTtFtCATtVA

Moradores nos procuraram relatando a necessidade de
Bairro para ser utilizada como forma de lazer e também
Nesse sentido, solicitamos o apoio dos nobres colegas
indicação.

uma praça pública no
para prática esportiva.
para aprovação desta

Sala das Sessões, em 07 de julho de 2021.

il#"#,o,
VEREADOR PSD

ârÍiol-o iviUnlC

Avenida CléristonAndrade, 1.353 - Bairro São Miguel -Tel: (77) 3611-9600 - Fone/Iax: (77)3611-9628
Home Page: www. camaradebarreiras.ba. gov.br Ouvidoria : 0800-075-8 I 0 1

- 
'ttl1l1:.,1\ -

"Construção de uma praÇa com academia espaço livre no Bairro. Vila Dulce
nas imediações da antiqa Vila Xurupitã.


