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ExcELENTísslwto sENHoR pRESTDENTE DA cÂmRna MUNtctpAL DE
VEREADORES DE BARREIRAS . BAHIA.

IttOrCaÇÃO

O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuições legais e regimentais
conforme dita o artigo 195 do Regimento lnterno desta casa, vem réquerer 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 o asfaltamento das ruas Barão de
Grajaú e Flor da índia no bairro Vila Amorim.,,

JUSTIFIGATIVA

A pavimentação asfáltica das referidas ruas se faz necessária, os moradores
sofrem constantemente com a lama no período das águas e com poeira na
estiagem prejudicando também trafegabilidade. Nesse sentido, contamos com o
apoio dos nobres colegas para aprovação desta indicação.

Sala das Sessões, em 10 de Maio de 2021 .
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SILENO DE CERQUEIRA BISPO DOS SANTOS

Vereador - PSD
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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 à Prefeitura de Barreiras que o setor competente da
municipalidade providencia a manutenção de reacender a faixa de pedestre
localizada em frente à Escola Anjo Querubim, no Bairro santa Luzia.

JUSTIFICATIVA

De acordo com os moradores locais, que utilizam a faixa com frequência, devido
a invisibilidade da mesma tem ocorrido acidentes constantes no local. Nesse
sentido, contamos com o apoio dos nobres colegas para aprovação desta
indicação.

Sala das SessÕes, em 12 de Maio de 2021.
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SILENO DE GERQUEIRA BISPO DOS SANTOS

Vereador - PSD
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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 à Prefeitura de Barreiras coberturas para as paradas de
ônibus no bairro loteamento mimoso na rua: José Cascavet Chagas Filho
bem como, redutores de velocidades em toda a extensão da avenida".

JUSTIFICATIVA

De acordo com os moradores a falta de cobertura nos pontos de ônibus e as
altas temperaturas, tempos chuvosos, traz desconforto para aos usuários do
transporte público coletivo. Nesse sentido, contamos com o apoio dos nobres
colegas para aprovação desta indicação.

Sala das Sessões, em 13 de Maio de 2021
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SILENO DE CERQUEIRA BISPO DOS SANTOS

Vereador - PSD
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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 à Prefeitura de Barreiras a requalificação asfáltica, nas
seguintes ruas do bairro Vila Brasil: Mandacaru e São Caetano."

JUSTIFICATIVA

De acordo com os moradores em decorrência das chuvas todos o asfalto nas
referidas ruas foram danificados impo.ssibilitando o tráfego de transeunte e de
veículos. Podendo provocar acidente. Nesse sentido, contamos com o apoio
dos nobres colegas para aprovação desta indicação.

Sala das Sessões, em 12de Maio de 2021.
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IttOtCAÇÃO

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 à Prefeitura de Barreiras para patrolar e encascalhar a estrada
vicinal do povoado Serra Talhada.

JUSTIFICATIVA

Devido as mudanças climáticas em nosso município promover esforços, para
melhoraria de vida dos moradores da zona rural se faz essencial. Nesse sentido,
contamos com o apoio dos nobres colegas para aprovação desta indicação.

Sala das Sessões, em 24 de Maio de 2021.
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SILENO DE CERQUEIRA BISPO DOS SANTOS

Vereador - PSD
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