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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 q,J" ,po. análisé e aprovação do. plenário seja encaminhada

ao Excelentíssimo Sr. Piefeito Municipal a seguinte indicação:

EXCELENT|SSIMO SENHOR PRESIDENTE

VEREADORES DE BARREIRAS . BAHIA.
DA CÂMARA MUNICIPAL DE

JUSTIFICATIVA

Anecessidadedomoradoresépautadanafaltadedes
para o local supr, .iüJá, a inserção viabilizara a locomoçáo e acessibilidade a

faculdades Supermercados e lojas. Nesse sentido, contamos com o apoio dos

nobres colegas para aprovação desta indlcação'

Sala das SessÕes, em 27 de setembro de 2021'

=-,.-x*-ÇçSILENO DE CERQUEIRA BISPO DOS SANTOS
Vereador - PSD
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Carnnra Jvlurtíryot íe tsarreíras BA
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ExcELENTíssrwro
VEREADORES DE

SENHoR pRESTDENTE DA cÂruaRa MUNtcrpAL DE
BARREIRAS . BAHIA.

tr.torcaÇÃo

O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuiçÕes legais e regimentais
conforme dita o artigo 1gs do Regimento lnterno oeáta carã, r"r rãqr"r"r,
Vossa Excelência que apos análise e aprovaÇão do plenário seja encaminhada
ao Excelentíssimo sr. prefeito Municipal a seguinte indicação:

-l&lijta[nos 

à P!'efeitura de Barreiras o asfattamento na rua Raimunda
Lucio Peixoto. bairro: Vila Rica7

JUSTIFICATIVA

o asfaltamento vai melhora as condiçÕes de tráfego no lo
a melhor qualidade de locomoção das pessoas. Nelse sen
apoio dos nobres colegas para aprovação desta indicação.

Sala das SessÕes, em 13 de Setembro de 2021.
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ExcELENrissrruo SENHoR pRESTDENTE DA cÂruana MUNrcrpAL DE
VEREADORES DE BARREIRAS . BAHIA.

lnorcaÇÂo

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 aná!ise e aprovação do plenário
seja encaminhada ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal a seguinte
indicação:

"solicitamos à Prefeitura de Barreiras a redutores de velocidade e sinalizaÇão
de placa de área escolar no coleqio CBB na rua Hermeneqildo Fe no bairro
Recanto dos Pássaros. "

JUSTIFICATIVA

De acordo com o diretor do Colegio a incidência de acidentes são constantes
colocando a vida dos transeuntes que trafegam e discentes que frequentam o
referido local. Nesse sentido, contamos com o apoio dos nobres colegas para
aprovação desta indicação.

Sala das SessÕes, em 22 de setembro 2021 .
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SILENO DE CERQUEIRA BISPO DOS SANTOS

Vereador - PSD
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