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exceueurisslMo sENHoR PRESIDENTE

vÊãEÃóóÉes DE BARREIRAS - BAHIA'
oa cÂuena MUNIcIPAL DE

O Vereador SILENO DE CEROUEIRA BISPO DOS-SANTOS' no uso de suas

atribuições legais e r."gi."n]uiJ-'ã'i"q'"'"t à Y E{" que'após delib:trt-!?:.:

ãiãõiJ Jã pr"nar.io, se1ã ãncaminnada ao Exmo sr' Prefeito a segurnle

indicaçáo:

JUSTIFICATIVA.

omotivodessasolicitaçãoéparapromoversegurançaparaospacientes
assistidos, inibindo a ação de marginais, como pequenos furtos e a presença

constante de usuários que causãm insegurança a todos Nesse sentido

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

Sala das Sessões, em 02 de Junho de 2022'
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INDICAÇÃO
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ExcELENTÍssrvro SENHoR pRESTDENTE DA cÂrvlane MUNtctPAL 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 apos análise e aprovação do plenário seja encaminhada
ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

,n

velocidade "Olho de Gato" na rua Cel. Francisco Joaquim da Rocha no
bairro Vila Reqina. cruzamento da rua Barão de Cotegipe.

JUSTIFICATIVA

A solicitação é devido a incidência de acidentes e a falta de segurança gerada
no local, Há diversas denúncias da alta velocidade aplicada pelos condutores de
veículos. Nesse sentido, contamos com o apoio dos nobres colegas para
aprovação desta indicação.

Sala das Sessões, em 02 de Junho de 2022.

au-R-+9
SILENO DE CERQUEIRA BISPO DOS SANTOS

Vereador - PSD

Avenida Clériston Andrade, 1.353 - Bairro São Miguel -Tel: (77) 3611-9600 I (77) 36ll-9628
Home Page: www.camaradebaneiras.ba.gov.br - Ouvidoria: 0800-075-8101



CamnürcL fulurtícíyaf íe tsarreíras tsA
CNPJ: L6.256.893/0001 -70

ExcELENTÍsstwto SENHoR pRESTDENTE

VEREADORES DE BARREIRAS - BAHIA.
oR cÂueRA MUNTcTPAL

.rmara MuniciPaldgBar

ItrtotcRÇÃo

O Vereador SILENO DE GERQUEIRA 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 construção de uma praça p(tblica,
ao lado do posto de saúde Dr. José Batista do Amaral no residencial
Arboreto 2,

JUSTIFICATIVA.

O Bairro supramencionado carece de espaço onde possam usufruir de
momentos de entretenimento, conversar e manter vínculos dentre os moradores,
razão pela qual, pedimos que seja tomada providencias. Nesse sentido peço
apoio dos nobres colegas para aprovação dessa indicação.

Sala das Sessões, em 13 de Junho de2022.
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