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Protocolo no
E

VEREADORES DE

o vereador abaixo assinado no uso de suas atribuições legais e regimentais

requerer a V. Ex". que apos a deliberação e a aprovação do plenário'

encaminhada ao Exmo' Sr' Prefeito Municipal a seguinte indicação:

Sala das sessões, 12 de Abril de 2021'

,,lmplantação de quebra molas na Avenida LuÍs Eduardo Magalhães(rua

dos Los Pampas), no bairro Serra do Mimo, nesta cidade de Barreires',.

Justificativa

os veículos estão trafegando. em alta velocidade' é preciso que seja feito

quebra molas nessa referida avenidã'"riiãnoo assim acidentes na mesma' A

população está "rr""iã"ái 
a ,otr"r'"r.ià;;i"r, inclusive graves, pela falta de

sinalização adequada, uma vez qu.e o: váôutos trafegam em aúa velocidade no trecho

acima apontado. g irrtr-r" Oã um trecho onde há um grande fluxo de pessoas'

vem

seja

-amara Municipalde Barrerras - .
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JOAO FELIPE DE MELO LACERDA

VEREADOR

EXCELENTISS|wTO SENHOR PRESIDENTE DA cÂrvlRna DE VEREADORES DE

BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

o vereador abaixo assinado no uso de suas atribuiçóes legais e regimentais vem

requerer a V. Exr. que apos a deliberação e a aprovação do plenário' seja

encaminhada ao Exmo. sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

.,INDIcoQUESEJAFEITAUMAPARCERIAENTREASSEGRETARIASDE

lsSISrÊrucn soctal isaÚoE PARA ARREcADAR E DISTRIBUIR ALIMENToS

nrRlvÉs Dos Posros DE vlctuaçÃo coNTRA o covlD-1g"'
o, o Munícipal de EarrerÍds - br

Justificativa

Uma das conseqüências do Covidlg em todo o Brasil é a fome, decorrente em

especial do fechamento de empresas ".átgot 
gerados pela pandemia e dos impactos

causados por ela. Pensando nisso, í ü"t"ãOor..Joáo Felipe (DEM) apresenta a

referida indicação ao Éxecutivo de Barreiras solicitando que a pçl".itf",l'ça uma

campanha solicitando das pessoas 
.qye 

forem se vacinar contra a coVlD-19' que de

t61rãrofrntá6a, doêm um quilo de alimento não-perecível'

A TV Câmara de Barreiras tamúém estará veiculando spots da campanha

Barreiras sem Fome na programação Jiaria, incentivando os telespectadores que

puderem a colaoorJr e-inioniando iodos os postos de arrecadação.

oeÀpr
dia:..

po

t.. Sala'das sessões, 19 de Abril de 2021 '
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ExcELENTlssÍmo sENHoR PRESIDENTE DA cÂulnl
BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

Àpro

Sala das sessões, 23 de Abril de 2021' dia:..
a

Justificativa

Aaberturadessaruaéumareivindicaçãoantigados.moradoresda
comunidade, visto que, com a AesoOsiruçaã Oa via, iria melÉora' a infraestrutura da

localidade, oferecendo melhores .oniiid"t de vid3 .para 
a população' e também

;*trúlaàara o desenvolvimento econômico e social do local.

u

DE VEREADORES DE

O vereador abaixo assinado no uso de suas atribuições legais e regimentais vem

requerer a V. Exa. que apos a deliberação e a aprovação do plenário, seja

encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

,,eUE SEJA FEITO EM CARATER DE URGÊNCIA A CONCLUSÃO DA

ABERTURA DA RUA NA TRAVESSA CAJUEIRO NA COMUNIDADE

ANGÉLICA AYRES, NESTE MUNíCIPIO DE BARREIRAS'''
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