
Carnnra Jvlurtírtyot le Barreíras tsA
CNPJ: 16.256.893/00 OI -7 O

excrururÍsslMo sENHoR pREstDENTE DA cÂrulne MUNtcrpAL DE vEREADoREs DE
BARREIRAS.BA

VALDIMIRO tOSÉ OOS SANTOS FILHO, vereador, no uso de suas atribuições legais e
regimentais, vem requerera Vossa Excelêncía que, após deliberação e aprovação do plenário,
seja encaminhada ao Exceleníssimo prefeito desse município a seguinte indicação:

solicito: SEGURANçA ARMADA rue cÂruaRe DE VEREADORES

ilustres colegas a presente indicação para vossas apreciações,
nça armada nas dependências dessa casa nos dias úteis das

07:00h às 19:00h, e também
fisica.

no decorrer das sessões, a fim de resguardar nossa integridade

Sala de sessões, 12 de julho de 2O2l

SANTOS FILHO

Vereador- DEM Vereador- PP

iÍndIa tviunlcl
Protqcolo R9

N DA SILVA CUNHA
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Carnnra Ivturtíryof le Barreíras BA
CNPJ: I 6.25 6. 893/00 Ol -7 O

excrlrurísstMo sENHoR pREsTDENTE DA cÂruRRa MUNtctpAL DE vEREADoRES DF

BARREIRAS-BA

VALDIMIRO IOSÉ oOS SANToS FlLHo, vereador, no uso de suas atribuições legars e

regimentais, vem requerer a Vossa Excelência que, após deliberação e aprovação do lrit'r,.r,,.,
seja encaminhada ao Excelentíssimo prefeito dessc munictpto a seguinte r:rclrr ,r;.x

Solicito: IMPLANTAçÃO Oe QUEBRA-MOLAS NO CRUZAMENTO DA RUA FtRN^^"1 '

OUVEIRA COM A nuA etpíoto NUNES DA MATA EM BARRtIRINHAS, Ntssf MUNr(rp'' '

tJS' o,
\

bres e ilustres colegas a presente rndrcação, parâ \'o\\.]s 1Í '

feita a citada melhorra, a fim de oferecermos aos p€destre< írrequerendo que

condutores de veículos, maior segurança, por si tratar de via com intenso tráÍego.

Sala de sessões, 1 3 de julho de 202 1

VALDIMI ANTOS FILHO

t Mrl\Vereador:

-r5cip3l1;3 
dC .UnCi"náriO
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Home Page: wwr.v.camaradebarreiras.ba. gov.br Ouvidoria: 0800-075-81 0l

JUSTIFICATIVA
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Camcnra ivlurtícíyaf [e Barreíras tsA
CNPJ: 16.256.893/0001 -70

ExcELENlíssrruo sENHoR pRESTDENTE DA cÂruana DE
VEREADORES DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuiçÕes legais e regimentais,
vem requerer a V. Ex" que, apos deliberação e aprovação do Plenário, seja
encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Barreiras a seguinte lndicação:

"cRtAÇÃo DA GUARDA CIVIL AMBIENTAL, NESTE MUNICíPIO DE
BARREIRAS.BA."

CaLL<
.JUSTIFICATIVA

atribuiçÕes, venho solicitar a criação da Guarda Civil

patrimônio ecológico, historico, cultural, arquitetônico e ambiental do Município,

inclusive adotando medidas educativas e preventivas.

Dessa forma, contribuindo para fortalecer as açÕes da fiscalização ambiental no

município e as operaçÕes de combate ao descarte irregular de lixo e entulho.

Entre as atribuiçÕes do Grupamento Ambiental estão, inclusive, o apoio às

atividades da Defesa Civil e participação em atividades e campanhas educativas

voltadas ao meio ambiente.

Sala das SessÕes, em 03 de agosto de 2021.

ILVA

Avenida Clériston Andrade, 1.353 - Baino São Miguel - Tel: (77) 3611-9600 - Fone/Fax: (77) 36ll-9628
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, visto que essa medida busca contribuir na proteção do

'das



Cantar a lvturtíry ot le ts arr eír as ts A
CNPJ: 16.256.893/000 1 -70

exceterurÍsstMo SENHoR pRESIDENTE DA cÂruaRe MUNrcrpAt DE vEREADoREs DE

BARREIRAS.BA

VAtDlMtRo toSÉ oOs sANTos FlLHo, vereador, no uso de suas atribuições tegais e

regimentais, vem requerer a Vossa Excelência que, após deliberação e aprovação do plenário,

seja encaminhada ao Excelentíssimo prefeito desse município a seguinte indicação:

Solicito: Terraplanagem, meio-fio, sarjeta e pavimentação asfáltica na Rua Roberro Prata, no

sentido do bairro São Pedro à Vila Amorim, bem como suas transversais, no bairro Vila

Amorim, nesse município.

JUSTIFICATIVA

Apresentamos aos nobres e

requerendo que sejam feitas
respecüvas ruas, vias com

condutores veicula res.

ilustres colegas a presente indicação, para

as citadas melhorias, a fim de oferecermos
melhores acessos, com mais segurança

vossas apreciações,

aos moradores das

aos transeuntes e

Sala de ses to de 2021

SANTOS FILHO

Àpro clo
dia:..

rrír.rü lvlUÍllC
úrurocoio n.',,f§l

üüü
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