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ExcELENTíssruo SENHoR pRESTDENTE DA cÂuana MUNtctpAL DE
VEREADORES DE BARREIRAS - BAHIA.

IttOtCRÇÃO

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 a Prefeitura de Barreiras a requalificaÇão asfáltica da rua José
Paraibano no bairro Jardim Ouro branco."

JUSTtFtCATtyA

De acordo com os moradores em uma parte do trajeto da referida rua a
incidência de acidentes tem crescido devido alguns buracos formados na
refer:ida rua. Nesse sentido, contamos com o apoio dos nobres colegas para
aprovação desta indicação.

Sala das SessÕes, em24 de Setembro de 2021.

=-Li-E§SILENO DE CERQUEIRA BISPO DOS SANTOS
Vereador - PSD
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ExcELENrissuvlo SENHoR PRESTDENTE DA cÂrvlanl MUNtctPAL DE
VEREADORES DE BARREIRAS - BAHIA.

rruorcaÇÃo

O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuiçÕes legais e regimentais
conforme dita o arligo'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 a Prefeitura de Barreiras a construção de uma PraÇa Pública
com academia a céu aberto em um espaÇo livre na rua Rouxinol no bairro
@."

JUSTIFICATIVA

De acordo com os moradores a construção desse espaço promovera momentos
de entretenimento e vínculos entre os moradores. Um espaço Publico contribui
significativamente paa a valorizaçâo e a visibilidade daquele local. Nesse
sentido, contamos com o apoio dos nobres colegas para aprovação desta
indicação.

Sala das SessÕes, em 24 de Setembro de 2021.

1§--IJs§
SILENO DE CERQUEIRA BISPO DOS SANTOS

Vereador - PSD

-arnara Munici
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truotcaÇÃo

'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 qr" ,por análise e aprovação do plenário seja encaminhada

ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

EXCELENT|SSTMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂruana MUNICIPAL DE

VEREADORES DE BARREIRAS . BAHIA.

6ãEEãrestattrantes priorizar o uso de bloquetes'"

JUSTIFICATIVA

O Rio de ondas é uma atração turista em Barreiras, localvisitados por moradores

e turistas de todos os lugares. Prover a comodidade e o conforto a todos os seus

usuários sefaznecessáiio, uma vez, que o turismo é uma das molas propulsora

da nossa cidade. Nesse sentido, contamos com o apoio dos nobres colegas para

aprovação desta indicação.

Sala das SessÕes, em 04 de Outubro de 2021.

gL-9'§9
STLENO DE CERQUEIRA BTSPO DOS SANTOS

Vereador - PSD
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