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EXcELENTíSslruO SENHoR PRESIDENTE DA cÂUana MUNICIPAL

VEREADORES DE BARREIRAS . BAHIA.

tttolcaÇÃo

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" ,por análisá e aprovação do plenário seja encaminhada

'3o Excelentíssimo sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

JUSTIFICATIVA

A instalação de um bebedouro em local público, onde há significativo de

movimento de pessoas, se faz necessário. o consumo de agua potável está

diretamente ligado com a Saúde Pública e por conseguinte a prevenção da

Saude gera economia ao erário Público da mesma forma a instalação dos

dispensár do álcool gel se faz imprescindível. Nesse sentido, contamos com o

apoio dos nobres colegas para aprovação desta indicação'

Sala das SessÕes, em16 de Junho de 2021.

SILENO DE CERQUEIRA BISPO DOS SANTOS
Vereador - PSD
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ExcELENrisstrvlO SENHoR PRESIDENTE DA cÂuana MUNIcIPAL 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 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 asfaltamento nas ruas: Aleqfia.
Caíazeira e rua do Soí no Bairro Morada da Lua".

JUSTIFICATIVA

Dito o pedido se faz, conforme ao péssimo estado em que se encontra, aS

referidas ruas, o que tem prejudicado a trafegabilidade dos veículos e tam.bém

dos transeuntes que por ali passam. Nesse sentido, contamos com o apoio dos

nobres colegas para aprovação desta indicação.

,irnara Munict \o

r\,À0Sala das SessÕes, em 1B de Junho de2021.
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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 apos análise e aprovação do plenário seja encaminhada
ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal a seguinte lndicação:

"Solicitamos à Prefeitura de Barreiras o asfaltamento da rua Bélqica no
bairro: Boa Sorte".

JUSTIFICATIVA

O asfaltamento vai melhora as condiçÕes de tráfego no local, contribuindo com
a melhor qualidade de locomoção da pessoas. Nesse sentido, contamos com o
apoio dos nobres colegas para aprovação desta indicação.

Sala das SessÕes, em 21 de junho de 2021.

SILENO DE CERQUEIRA BISPO DOS SANTOS
Vereador - PSD
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ExcELENTÍssIrvIo SENHoR PRESIDENTE DA CÂTTIIARR MUNICIPAL DE

VEREADORES DE BARREIRAS . BAHIA.

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

ao Excelentíssimo sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

do Povoado Baraúna:".

JUSTIFICATIVA
19ci1,12lrrr3 dC .trnri nl

A necessidade de cobertura nos pontos de ônibus são essências , para o conforto

e segurança dos usuários desse meio de transporte. Nesse sentido, contamos

.orã apoio dos nobres colegas para aprovação desta indicação.

Sala das SessÕes, em 21 de junho de 2021.

q*^E;re§
SILENO DE CERQUEIRA BISPO, DOS SANTOS

Vereador - PSD
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CNPJ: 16.256.893/000 1 -70

ExcElENrisslnno SENHoR pRESTDENTE DA cÂwlRRa MUNIcIPAL DE
VEREADORES DE BARREIRAS . BAHIA.

IttOtCaÇÃO

O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuições legais e regimentais
conforme dita o artigo 195 do Regimento Interno desta casa, vem requerer a
Vossa Excelência que apos análise e aprovação do plenário seja encaminhada
ao Excelentissimo Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

"solicitamos à Prefeitura de Barreiras a requalificaÇão asfáltica. nas ruas
da ?roqramação. lnqá e Campo Grande no Bairro Vila Brasil".

JUSTIFICATIVA

Dito o pedido se faz, conforme ao péssimo estado em que se encontra, as
referidas ruas, o que tem prejudicado a trafegabilidade dos veículos e também
dos transeuntes que por ali passam. Nesse sentido, contamos com o apoio dos
nobres colegas para aprovação desta indicação.

Sala das SessÕes, em 18 de Junho de 2021.

"-L--§"iG§
SILENO DE CERQUEIRA BISPO DOS SANTOS

Vereador - PSD
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CNPJ: 16.256.893/000 1 -70

EXCELENTÍSSIrvIO SENHOR PRESIDENTE DA CÂruana MUNIcIPAL DE

VEREADORES DE BARREIRAS . BAHIA.

IttolcaÇÃo

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:

JUSTIFICATIVA

O asfaltamento vai melhora as condições de tráfego no local, contribuindo com

a melhor qualidade de locomoção da pessoas. Nesse sentido, contamos com o

apoio dos nobres colegas para aprovação desta indicação'

Sala das SessÕes, em17 de Junho de 2021.

SILENO DE CERQUEIRA BISPO DOS SANTOS
Vereador - PSD

Mendes e rua das Orquídeas no Bairro Vila Amorim."
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ExcELENTíssuvto SENHoR PRESIDENTE
VEREADORES DE BARREIRAS . BAHIA.

oR cÂunRA MUNIcIPAL DE

tttorcnÇÃo

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 asfaltamento nas ruas: Nossa
Senhôra de Fatima, Mimoso. Fortaleza, São Lorenzo, São Lucas e rua João
Paulo ll no Bairro Santo Antônio".

JUSTIFICATIVA

Dito o pedido se faz, conforme ao péssimo estado em que se encontra, as

referidas ruas, o que tem prejudicado a trafegabilidade dos veículos e também
dos transeuntes que por ali passam. Nesse sentido, contamos com o apoio dos
nobres colegas para aprovação desta indicação.

Sala das SessÕes, em 28 de Junho de2021.
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SILENO DE CEROUEIRA BISPO DOS

Vereador - PSD
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