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ExcELENTísstnao sENHoR pRESTDENTE DA cÂnnaRa MUNtctpAL DE
VEREADORES DE BARREIRAS . BAHIA.

IrrrotcnÇÃo

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

''§o/ic Prefeitur,
meai""" r, p""rra,

JUSTIFICATIVA

Dito o pedido se faz, conforme ao péssimo estado em que se encontra, a referida
rua, o que tem prejudicado a trafegabilidade dos veículos e .também dos
transeuntes que por ali passam. Nesse sentido, contamos com o apoio dos
nobres colegas para aprovação desta indicação.

Sala das Sessões, em 0g de Julho de 2021.
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SILENO DE CERQUEIRA BISPO DOS SANTOS

Vereador - pSD
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ExcELENlíssllvlo SENHoR pRESTDENTE DA cÂrulRa MUNtctpAL DE
VEREADORES DE BARREIRAS . BAHIA.

ItrtOtCaÇÃO

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 patrolamento, cascalhamento e
iluminação as marqens da ponte ao lado gsquerdo do povoado da ponte do
Rio Branco".

JUSTIFICATIVA

As melhoria nas estrada é uma reivindicação dos moradores locais, as
intervençÕes vão garantir mais segurança. Nesse sentido, contamos com o apoio
dos nobres colegas para aprovação desta indicação.

Sala das SessÕes, em 09 de Julho de 2021.
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SILENO DE CERQUEIRA BISPO DOS SANTOS

Vereador - PSD
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ExcELENTíssrruo SENHoR pRESTDENTE DA cÂruanl MUNtclpAL DE
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 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 instalação de semáforo e uma faixa
de pedestre no cruzamento entre à Avenida José Bonifácio e rua Paulinho
Coite Bairro Vila Brasil".

JUSTIFICATIVA

Tendo em vista que o cruzamento em questão tem grande movimentação de
veículos, motocicletas e pedestres. A instalação promovera segurança evitando
acidentes com ou sem vítimas fatais que segundo os moradores todos os dias
acontecem nesse referido local. Nesse sentido, contamos com o apoio dos
nobres colegas para aprovação desta indicação.

Sala das Sessôes, em 12 de Julho de 2021 .
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SILENO DE CERQUEIRA BISPO DOS SANTOS

Vereador - PSD
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ttrtptcaçÃO

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 to da rua:
Bairro Santo Antônio".

JUSTIFICATIVA

Dito o pedido se faz, conforme ao péssimo estado em que se encontra, a referida
rua, o que tem prejudicado a trafegabilidade dos veículos e também dos
transeuntes que por ali passam. Nesse sentido, contamos com o apoio dos
nobres colegas para aprovação desta indicação.

Sala das Sessões, em 12 de Julho de 2021.
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SILENO DE CERQUEIRA BISPO DOS SANTOS

Vereador - PSD
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