
Carnara lvlurtícíyaf de Barreíras - tsA
CNPJ : 16.25 6.893/0001 -70

exceleurÍsstMo SENHoR PRESIDENTE
VEREADORES DE BARREIRAS - BAHIA.

oa cÂunne MUNIcIPAL DE

rruorcaÇÃo

oVereadorSlLENoDECERQUE|RABlsPoDossANToS,noUSodesuas
atribuiçÕes legais e regimentais, vem requerer à V. EIa que, após deliberação e

ápràraçao Oõ penari-o, seja encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito a seguinte

indicação:

§ão Pauto bairro Barreirinhas'

JUSTIFICATIVA.

A desobstrução doa bueiros contribui para evitar alagamentos e prejudicam

também a .áúd" pública. Nesse sentido contamos com o apoio dos nobres

colegas para aprovação dessa indicação;

Sala das Sessões, em 20 de Maio de 2022.
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SILENO DE CÉRQUEIRA BISPO DOS SANTOS

VEREADOR PSD
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ExcELENTísstwro SENHoR pRESTDENTE DA cÂrulRe MUNIcIPAL DE
VEREADORES DE BARREIRAS. BAHIA.

tnotclÇÃo

O Vereador SILENO DE CERQUEIRA BISPO DOS SANTOS, no uso de suas
atribuiçÕes legais e regimentais, vem requerer à V. EXa que, após deliberação e
aprovação do Plenário, seja encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito a seguinte
indicação:

"Solicitamos a prefeitura de Barreiras, a pintura dos quebra-molas e vias
onde a sinalização está apagada em toda cidade.

JUSTIFICATIVA.

Vale ressaltar que os sinais de trânsito alertam os condutores e garantem a
segurança dos transeuntes, ciclistas e condutores de veículos. Nesse sentido
contamos com o apoio dos nobres colegas para aprovaçáo dessa indicação.

iicra Municinalde Barreiras - r,
,,'o tc co I c nr' á9 L5-J,&q-41Sala das Sessões, em 23 de Maio de 2022.
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SILENO DE CERQUEIRA BISPO DOS SANTOS

VEREADOR PSD
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ExcELENTíssITrIIo SENHoR PRESIDENTE DA CÂTVIANA MUNICIPAL DE

VEREADORES DE BARREIRAS - BAHIA.

INDICAÇAO

O Vereador SILENO DE CERQUEIRA BISPO DOS SANTOS, no uso de suas

atribuições legais e regimentais, vem requerer à Y EI" que, apgs.deliberação e

àproraçao dõ ptenário, seja encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito a seguinte

indicação:

,,solicitamos a prefeitura de Barreiras, a padronizaÇão.da.s calÇadas do

s com ramPas de acessibilidade'

JUSTIFICATIVA.

É de extrema importância o planejamento e a padronização das calçadas para

garantia da acessibilidade, pois, infelizmente a irregularidade das calçadas tem

i"mpossibilitado o direito e a locomoção dos nossos munícipes. Nesse sentido

contamos com o apoio dos nobres colegas para aprovação dessa indicação'

Sala das Sessões, em 23 de Maio de 2022.

Êe-.-gJ§
STLENO DE CERQUEIRA BISPO DOS SANTOS

VEREADOR PSD
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