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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 a Prefeitura de Barreiras a capina da praça Talita Figueiredo
no Arboreto 1."

,tmara MuniciPalde Barretras' u

Protocolo no' , S-L{-, -.--,
às-:!L-n4s

JUSTIFICATIVA

Tendo em vista que a capina contribuirá para conter os

dengue em todo bairro. Nesse sentido, contamos com

colegas para aprovação desta indicação.

Sala das Sessões, em 1 1 de março de 2021'
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SILENO DE CERQUEIRA BISPO DOS SANTOS
Vereador - PSD

Avenida Clériston Andrade, 1.353 - Bairro São Miguel - Tel: (77) 3611-9600 - Fone/Fax: (77) 36ll-9628

Home Page : www. camaradebarreiras.ba. gov. br Ouvidoria: 0800-07 5-8 I 0 I



Câvnara lvlurtícíyaf de Barreíras - tsA
CNPJ: 16.256.893/0001-70

tttotceçÃo

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 a Prefeitura de Barreiras a capina na rua ltarantim no

loteamento Rio Grande no fundo do posto de saúde Gileno de Sá

Oliveira,"

amara Municioalde Ba rrerras -,
Protocoto n d-!LL--

JUSTIFICATIVA

Tendo em vista que a capina contribuirá para conter os

dengue em todo bairro. Nesse sentido' contamos com

colegas para aprovação desta indicação.

Sala das Sessões, em 1 1 de março de 2021 .
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SILENO DE CERQUEIRA BISPO DOS SANTOS
Vereador - PSD
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ExcELENTísstruo SENHoR PRESIDENTE
VEREADORES DE BARREIRAS . BAHIA.
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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 qúe após 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 das
palmeiras próximo ao antigo restaurante Lá Rose Bairro centro".

JUSTIFICATIVA

De acordo com os moradores a frequência de acidentes tem crescido por

imprudência dos condutores de veículos. Nesse sentido, contamos com o apoio

dos nobres colegas para aprovação desta indicação'

Sala das Sessões, em 1 1 de Março de 2021.

;L^€-5p
SILENO DE CERQUEIRA BISPO DOS SANTOS

Vereador - PSD

Ap
dia:

i)+r:
r "lt .i.t

EXcELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNIcIPAL DE

VEREADORES DE BARREIRAS . BAHIA.
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ExcELENTísstwto SENHoR PRESTDENTE DA

VEREADORES DE BARREIRAS _ BAHIA.
cÂruann MUNIcIPAL DE

,,sÍô MunlclPal de-Barr€lÍds' o,

víoiocolo no-11.--^
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O VCTEAdOT SILENO DE CERQUEIRA BISPO DOS SANTOS' NO USO dE SUAS

atribuiçÕes legais e regimentais, vem requerer à y EI" que, apos deliberação e

aprováção Oõ Ptenárú, seja encaminhada ao Exmo. Sr' Prefeito Municipal a

seguinte indicação:

,,solicitamos que a secretaria de lnfraestrutura e o centro de controle de

Zoonoses promovam uma fiscalização em conjunto no terrenos localizado

a Rua Boa vista, casa 54, no Bairro Santo Antônio, vale ressaltar que no

referido bairro há focos do vetor AEDES AEGYPTI em toda abrangência' A

coleta dos entulhos e lixos nos lotes serão o ponto inicial para

combatermos o crescimento dos casos prováveis de Dengue."

JUSTIFICATIVA

Moradores do Bairro procuraram nosso gabinete relatando que nesta rua

existem terrenos com grande a acúmulo dà lixo. De acordo com eles, muitos

;;;i"À;r àitao jogandoãntulhos nestes lotes, o 
.9Y" 

contribui pa.ra: surgimento

de focos do mosquito da dengue. Face a necessidade urgente de fiscalizaçâo e

medidas punitivas, por meio da Lei 900i10, solicitamos aos nobres pares a

aprovação desta indicação.

INDICAÇÃO

Sala das Sessões, em 11 de março de 2021'

VEREADOR PSD

>\*-*).5{u \Y
SILENO DE CERõUEIRA BISPO DOS SANTOS

Âoro GOe
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ExcELENTísstruo SENHoR pRESTDENTE

VEREADORES DE BARREIRAS - BAHIA.
oR cÂuaRA MUNTcTPAL DE

rnorcRÇÃo

O Vereador SILENO DE CERQUEIRA BISPO 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 Municipal a
seguinte indicação:

"Solicitamos que a Secretaria de lnfraestrutura e o Centro de Controle de
Zoonoses promovam uma fiscalização em conjunto na rua Gildásio Muniz
Barreto e na rua Pedro Miguel no Bairro Barreirinhas, entre as referidas
ruas há um lote baldio necessitando de capina e coleta de lixo."

JUSTIFICATIVA

Moradores do Bairro procuraram nosso gabinete relatando que entre essas ruas
há um lote baldio com recipientes abertos pneus velhos e grande acumulo de
lixo. De acordo com eles, muitos vizinhos foram acometidos por dengue gerando
um sentimento de inseguranÇa por toda comunidade. Face a necessidade
urgente de fiscalização e medidas punitivas, por meio da Lei 9OO/10, solicitamos
aos nobres pares a aprovação desta indicação.

Sala das Sessões, em 01 de março de 2021.

s-\^-R"Et
SILENO DE CERQUEIRA BISPO DOS SANTOS

VEREADOR PSD

rnara Municipald Barreiras - BH
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ExcELENTÍsstwro SENHoR pRESTDENTE

VEREADORES DE BARREIRAS - BAHIA.
oa cÂrunRA MUNTcTPAL DE

Câmara Municipalde Barrerras - Bi

rttorceÇÃo

O Vereador SILENO DE CERQUEIRA BISPO 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 Municipal a
seguinte indicação:

"solicitamos a Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Saúde a

designação de Uma unidade de referência para atendimento de pacientes
com sintomas de Dengue, Zika e Chikungunya, a fim de desafogar a UPA
da Santa Luzia enquanto durar o suÉo de Arboviroses em nossa cidade."

JUSTIFICATIVA

Consideramos que essa medida faz-se necessária em virtude do aumento de
casos de Dengue, Zika e Chikungunya em Barreiras. A maioria dos pacientes
com os sintomas dessas doenças procuram diretamente os serviços ofertados
na Unidade de Pronto Atendimento da Santa Luzia, com isso, acarretam uma
grande demanda agravada pelos casos de Covid-19. Com objetivo de desafo-
gar a unidade e proporcionar melhor atendimento à população contamos com o
apoio dos nobres colegas para aprovação desta indicação.

Sala das Sessões, em í6 de março de 2021. Anr

-'-§JÇçSILENO DE CERQUEIRA BISPO DOS I

IEVIDoR PSD

MARrA DAS GRÁÇÀÍúelO DO ESPíR|rO SANTO
VEREADORA DEM
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